ZARZĄDZENIE Nr 3580/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 09.12.2014 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot.
zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 754, 801, 853, 854, 900 i 921).
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i
1072) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt
uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zmian
w planie wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 754, 801, 853, 854, 900 i 921).
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Druk Nr

Projekt Prezydenta Miasta
UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014

(dot. zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 754, 801, 853, 854, 900
i 921).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 wprowadza się zmiany, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. W uchwale Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014, z późniejszymi zmianami, wprowadza się
następujące zmiany:
 w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały,
 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały,
 w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:
I. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 629.000 zł,
w zadaniach:
 „Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej” – kwota 75.000 zł,
 „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów” –
kwota 6.000 zł,
 „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza” –
kwota 14.000 zł,
 „Przebudowa lokali komunalnych” – kwota 47.000 zł,
 „Budowa Domu Strażaka we Wróżenicach” – kwota 78.000 zł,
w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach,
w zadaniach:
 „Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (wykonanie projektu
wykonawczego rewitalizacji i adaptacji zachowanych części Fortu nr 52a "Łapianka")”
– kwota 58.000 zł,
 „Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych” – kwota 136.000 zł,
 „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych” – kwota 30.000 zł,
w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach oraz dokonanymi
odliczeniami podatku VAT
w zadaniach:
 „Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego”, w związku
z zakończeniem i rozliczeniem zadania – kwota 15.000 zł,
 „Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych”, środki
pozostałe po opracowaniu mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych
terenu przeznaczonego pod budowę mieszkań komunalnych – kwota 36.000 zł,
 „Termomodernizacja budynków komunalnych”, w związku z dokonanym odliczeniem
podatku VAT – kwota 134.000 zł.
II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 2.978.518 zł, w związku
z oszczędnościami powstałymi w wyniku realizacji zadań:
 „Obsługa spraw mieszkaniowych” – kwota 700.000 zł,
 „Planowanie przestrzenne miasta Krakowa” – kwota 205.730 zł,
 „Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu” – kwota
3.000 zł,
 „Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń” – kwota
56.000 zł,
 „Ewidencja gruntów i budynków” – kwota 48.000 zł,
 „Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym” – kwota 44.000 zł,

 „Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej
oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza” – kwota 36.000 zł,
 „Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, monitoring
realizacji programów dotyczących ochrony środowiska” – kwota 20.000 zł,
 „Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi” – kwota 14.000 zł,
 „Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta” – kwota 15.000 zł,
 „Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK
oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego a także obsługa innych
zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)” – kwota 41.838 zł,
 Działalność podstawowa i dodatkowa placówek edukacyjno – wychowawczych oraz
nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych – kwota 1.794.950 zł.
III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 3.607.518 zł, z przeznaczeniem
na wydatki z tytułu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi placówek
oświatowych oraz nauczycieli.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – bez zmian.
Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zmniejszenie o kwotę 629.000 zł.

