
Zarządzenie nr 32/10/2014

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 17 października 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 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. 257 pkt 1 i 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 926/XXXVI/2013 Rady Miasta
Lublin  z  dnia  19  grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej  na  2014 rok -  
zarządzam, co następuje:

§ 1

W  uchwale  nr  926/XXXVI/2013  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  19  grudnia  2013  roku 
w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych:
– zarządzeniem nr 123/1/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2014 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
–  zarządzeniem nr  8/2/2014 Prezydenta  Miasta  Lublin  z dnia  10 lutego 2014 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
– zarządzeniem nr 58/2/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2014 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
–  uchwałą  nr  998/XXXIX/2014  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  13  marca  2014  roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
– zarządzeniem nr 76/3/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 marca 2014 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
– zarządzeniem nr 14/4/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 kwietnia 2014 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
– uchwałą nr 1029/XL/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
– zarządzeniem nr 102/4/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2014 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
–  zarządzeniem nr  10/5/2014 Prezydenta  Miasta  Lublin  z dnia  12  maja 2014 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
– uchwałą nr 1060/XLI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
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– zarządzeniem nr  39/5/2014 Prezydenta  Miasta  Lublin  z dnia  20  maja 2014 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
–  zarządzeniem nr  67/5/2014 Prezydenta  Miasta  Lublin  z dnia  29  maja 2014 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
– zarządzeniem nr 19/6/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 5 czerwca 2014 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
– zarządzeniem nr 95/6/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2014 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
–  uchwałą  nr  1091/XLII/2014  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  26  czerwca  2014  roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
– zarządzeniem nr 153/6/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2014 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
–  zarządzeniem nr  75/7/2014  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  31  lipca  2014 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
– zarządzeniem nr 27/8/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 sierpnia 2014 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
– zarządzeniem nr 53/8/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 sierpnia 2014 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,  
– zarządzeniem nr 67/8/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 sierpnia 2014 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,  
–  uchwałą  nr  1137/XLIII/2014  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  4  września  2014  roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
– zarządzeniem nr 38/9/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 września 2014 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,  
– zarządzeniem nr 62/9/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 września 2014 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,  
– zarządzeniem nr 5/10/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 3 października 2014 
roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,  
– uchwałą nr 1175/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

wprowadzam następujące zmiany:

1.  w § 1  – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.047.652.727 zł 
zwiększam o kwotę 9.137.590 zł, tj. do wysokości 2.056.790.317 zł, z tego: dochody 
bieżące 1.465.258.522 zł, dochody majątkowe 591.531.795 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 125.346.403 zł,
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2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.225.708.289 zł 
zwiększam o kwotę 9.137.590 zł, tj. do wysokości 2.234.845.879 zł, z tego: wydatki 
bieżące 1.388.211.014 zł, wydatki majątkowe 846.634.865 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 125.346.403 zł,
3.  w § 6 – dokonuję zmian w planowanych kwotach dotacji  udzielonych z budżetu 
miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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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