
Zarządzenie nr 75/11/2013

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 

Na podstawie  art.  30  ust.  1  i  ust.  2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i ust. 2
pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt  2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art.
257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.
z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), § 12 ust. 1 uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta
Lublin  z  dnia  20  grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej  na  2013 rok -  
zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 roku 
w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych:
− zarządzeniem nr 29/1/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2013 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
− zarządzeniem nr 73/1/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
− uchwałą  nr  694/XXVIII/2013  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  28  lutego  2013  roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
− zarządzeniem nr 82/2/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
− uchwałą nr 721/XXIX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie  
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
−  zarządzeniem nr 84/3/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
− uchwałą  nr  747/XXX/2013  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  25  kwietnia  2013  roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
− zarządzeniem nr 83/4/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
−  zarządzeniem  nr  12/5/2013  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  2  maja  2013  roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
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− uchwałą nr 764/XXXI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
−  zarządzeniem nr  96/5/2013 Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  29  maja  2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
− uchwałą  nr  786/XXXII/2013  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  27  czerwca  2013  roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
− zarządzeniem nr 109/6/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
−  zarządzeniem nr  96/7/2013 Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  31  lipca  2013 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
−  zarządzeniem nr 3/8/2013 Prezydenta Miasta Lublin  z dnia 5 sierpnia 2013 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
− zarządzeniem nr 21/8/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 sierpnia 2013 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, 
− zarządzeniem nr 90/8/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 sierpnia 2013 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, 
− uchwałą  nr  830/XXXIII/2013  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  5  września  2013  roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
− zarządzeniem nr 45/9/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 września 2013 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
− zarządzeniem nr 71/9/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 września 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
−  zarządzeniem nr 18/10/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 października 2013 
roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
− uchwałą nr 859/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
− zarządzeniem nr 52/10/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2013 
roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
− zarządzeniem nr 147/10/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2013 
roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
−  uchwałą  nr  901/XXXV/2013  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  18  listopada  2013  roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
− zarządzeniem nr 57/11/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2013  roku 
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w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

wprowadzam następujące zmiany:

1.  w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.995.778.168 zł 
zwiększam o kwotę 6.157.453 zł, tj. do wysokości 2.001.935.621 zł, z tego: dochody 
bieżące 1.443.390.696 zł, dochody majątkowe 558.544.925 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
-  pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami zwiększam do wysokości 121.902.330 zł,
-  pkt  2  –  dotacje  celowe  i  inne  środki  na  realizację  zadań  przejętych  od  innych 
jednostek  samorządu  terytorialnego  w  drodze  umów  i  porozumień zwiększam  do 
wysokości 9.476.157 zł ,
-  pkt  3  –  dotacje  celowe  i  inne  środki  na  zadania  realizowane  w  drodze  umów
i porozumień z organami administracji  rządowej i  innymi podmiotami zwiększam do 
wysokości 236.888 zł
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.095.267.928 zł 
zwiększam o kwotę 6.157.453 zł, tj. do wysokości 2.101.425.381 zł, z tego: wydatki 
bieżące 1.347.235.188 zł, wydatki majątkowe 754.190.193 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
-   pkt 1  –  wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone 
ustawami zwiększam do wysokości 121.902.330 zł, 
-  pkt 2  –  wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do 
realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększam do wysokości 8.176.157 zł , 
-   pkt  11  –  wydatki  na  zadania  realizowane  na  podstawie  umów  i  porozumień
z  organami  administracji  rządowej  i  innymi  podmiotami  zwiększam  do  wysokości 
223.470 zł, 
3.  w  §  5  pkt  2  –  z  ustalonych  w  wysokości  62.513.415  zł  rezerw  celowych 
rozdysponowuję kwotę 20.189 zł i przeznaczam na:

- lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 
(zmniejszając rezerwę celową do wysokości 20.155.432 zł),
-  lit.  b  –  zadania  zgłaszane przez jednostki  pomocnicze miasta  (zmniejszając 
rezerwę celową do wysokości 61.700 zł), 

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do kwoty 62.493.226 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. w § 6 – dokonuję zmian w planowanych kwotach dotacji  udzielonych z budżetu 
miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4.  w  §  7  ust.  1  pkt  1  –  dokonuję  zmian  w  wydatkach  majątkowych,  zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
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§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                      Prezydent Miasta Lublin

                                                                            (-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.
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