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ZARZĄDZENIE Nr 3661/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 16.12.2014 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2014

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 Krakowa w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2014.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Druk Nr Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR 
Rady Miasta Krakowa 

z dnia 

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626) Rada Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zaplanowanych w budżecie na 2014 rok, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania 
wydatków ujętych w wykazie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, o których mowa w § 1, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 
stycznia 2015 r.
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Uzasadnienie

do uchwały Nr              /          /14 Rady Miasta Krakowa z dnia     grudnia 2014 r.

Niniejszą uchwałą proponuje się ustalenie wydatków, jako niewygasających 
z upływem roku budżetowego 2014 w zadaniach inwestycyjnych:

 „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)” - w ramach przedmiotowego zadania w 
2014 roku Wydział Inwestycji posiadał m.in. środki budżetowe na zrealizowanie dostawy 
pierwszego wyposażenia Centrum Kongresowego w meble ruchome, system informacji 
wizualnej (SIW) i sprzęt multimedialny. Wydział przeprowadził przy udziale 
przedstawicieli Krakowskiego Biura Festiwalowego postępowania przetargowe 
i zrealizował dostawy na meble oraz SIW. 

W przypadku sprzętu multimedialnego, mimo pełnego zaangażowania w działania mające 
na celu skuteczne wyłonienie dostawcy w procedurze przetargowej na „Dostawę 
elementów wyposażenia obiektu Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) w Krakowie 
- sprzęt multimedialny” i 4-krotrnym powtórzeniu procedury nie udało się zrealizować 
tego celu, gdyż:
 postępowanie WI-01-2.271.7.2014 ogłoszone 21.08.2014 r. – zostało unieważnione 

02.09.2014r. (cena oferty najkorzystniejszej przekroczyła kwotę, którą Zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia),

 postępowanie WI-01-2.271.13.2014 ogłoszone 03.09.2014 r. – zostało unieważnione 
29.09.2014r. (cena oferty najkorzystniejszej przekroczyła kwotę, którą Zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia),

 postępowanie WI-01-2.271.15.2014 ogłoszone 30.09.2014 r. – zostało unieważnione 
28.10.2014r. (wszyscy Wykonawcy złożyli oferty podlegające odrzuceniu z powodu 
niezgodności z SIWZ),

 postępowanie WI-01-2.271.18.2014 ogłoszone 04.11.2014 r. – zostało unieważnione 
25.11.2014r. (wszyscy Wykonawcy złożyli oferty podlegające odrzuceniu z powodu 
niezgodności z SIWZ),

W dniu 16 grudnia 2014 r. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu – wybór najkorzystniejszej 
oferty.

 „Krakowska Scena Variete Związkowiec – przebudowa budynku komunalnego przy 
ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne” – w ramach przedmiotowego zadania w 2014 
roku Wydział Inwestycji posiadał środki budżetowe na wykonanie robót budowlanych w 
obiekcie, zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, wykonanie przyłączy oraz 
zakup wyposażenia multimedialnego dla potrzeb Teatru. Roboty budowlane w obiekcie 
zostały zrealizowane w całości. Budynek został przekazany Użytkownikowi, w 
planowanym terminie, tzn. w miesiącu listopadzie 2014 r. Termin dostawy urządzeń 
scenotechniki teatralnej z przyczyn technicznych uzależniony był od zakończenia 
większości robót budowlanych w Teatrze Variete (w tym także wykończeniowych). 
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Dostawę elementów scenotechniki wraz z ich montażem i uruchomieniem zaplanowane 
zostało na miesiące październik - listopad 2014 r. 

W związku z tym, w dniu 19 sierpnia 2014 r. ogłoszono zamówienie publiczne pn. 
„Dostawa, montaż oraz uruchomienie wyposażenia scenotechniki do widowiskowej sali 
teatralnej oraz pomieszczeń towarzyszących Krakowskiej Sceny VARIETE” z terminem 
otwarcia ofert w dniu 24 września 2014 r. Do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło 
odwołanie od zapisów specyfikacji. Wyrok KIO nakazujący wprowadzenie zmian 
wpłynął do Zamawiającego w dniu 3 października 2014 r. Stosowne zmiany 
wprowadzono i opublikowano w dniu 21 listopada 2014 r. 
W dniu 16 grudnia 2014 r. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu – wybór najkorzystniejszej 
oferty.

W związku z powyższym termin realizacji wszystkich dostaw przypada na rok 2015.

.


