
Zarządzenie nr 41/11/2015

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 27 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 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  2015  r.,  poz.  1515),  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  2015  r.,  poz.  1445),  art.  222  ust.  4,  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 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z
dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok -  zarządzam, 
co następuje:

§ 1

W uchwale nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie 
uchwały budżetowej na 2015 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych:
− zarządzeniem nr 126/1/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2015 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− zarządzeniem nr 88/2/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 lutego 2015 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− uchwałą nr 75/IV/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− zarządzeniem nr 136/2/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 lutego 2015 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− uchwałą nr 106/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− zarządzeniem nr 93/3/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca 2015 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− zarządzeniem nr 39/4/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 kwietnia 2015 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− zarządzeniem nr 78/4/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2015 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− uchwałą nr 143/VI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− zarządzeniem nr 116/4/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
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− zarządzeniem  nr  18/5/2015  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  7  maja  2015  roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− zarządzeniem nr  50/5/2015  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  18  maja  2015  roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− uchwałą nr 173/VII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− zarządzeniem nr 102/5/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 maja 2015 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− zarządzeniem nr 66/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 czerwca 2015 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− uchwałą nr 194/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− zarządzeniem nr 125/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2015 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− zarządzeniem nr  81/7/2015  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  31  lipca  2015  roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− zarządzeniem nr  4/8/2015 Prezydenta  Miasta  Lublin  z dnia  4 sierpnia  2015 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− zarządzeniem nr 41/8/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 sierpnia 2015 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− zarządzeniem nr 61/8/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 sierpnia 2015 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− uchwałą nr 240/IX/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 roku w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− zarządzeniem nr 8/9/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 4 września 2015 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− zarządzeniem nr 31/9/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 września 2015 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− zarządzeniem nr 83/9/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 września 2015 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
−  zarządzeniem nr 10/10/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 października 2015 
roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− zarządzeniem nr 42/10/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października  2015 
roku w sprawie uchylenia części zarządzenia nr 83/9/2015 Prezydenta Miasta Lublin 
z dnia 30 września 2015 roku w prawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− uchwałą nr  263/X/2015 Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  22  października  2015  roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
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− zarządzeniem nr 50/10/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 października 2015 
roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
− zarządzeniem nr 64/10/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 października 2015 
roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą nr 297/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.768.104.282 zł 
zwiększam o kwotę 969.881 zł,  tj.  do wysokości 1.769.074.163 zł,  z tego: dochody 
bieżące 1.523.810.600 zł, dochody majątkowe 245.263.563 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
a) pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami zwiększam do wysokości 131.846.536 zł,
b)  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 657.639 zł,
2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.868.781.193 zł 
zwiększam o kwotę  969.881 zł,  tj.  do  wysokości  1.869.751.074  zł,  z tego:  wydatki  
bieżące 1.467.344.437 zł, wydatki majątkowe 402.406.637 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
a) pkt 1 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone  
ustawami zwiększam do wysokości 131.846.536 zł,
b)  pkt  5  –  wydatki  na  zadania  realizowane  na  podstawie  umów  i  porozumień 
z  organami  administracji  rządowej  i  innymi  podmiotami  zwiększam  do  wysokości 
1.009.973 zł, 
3) w § 5: 
a) pkt 1 – z ustalonej w wysokości 470.491 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuję kwotę 
75.196  zł  i  przeznaczam  na  zadania  określone  w  załączniku  nr  2  do  niniejszego 
zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 395.295 zł;
b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 3.638.459 zł rezerw celowych rozdysponowuję 
kwotę 683.526 zł i przeznaczam na:

- lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych 
(zmniejszając rezerwę celową do wysokości 359.258 zł),
-  lit.  b  –  zadania  zgłaszane przez jednostki  pomocnicze miasta  (zmniejszając 
rezerwę celową do wysokości 8.036 zł), 
-  lit.  c  –  odprawy  emerytalne  (zmniejszając  rezerwę  celową  do  wysokości 
1.431.639 zł)

Zarządzenie nr 41/11/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Numer dokumentu Mdok: 673373/11/2015 Strona 3 z 4



zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 2.954.933 zł, 
     zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4)  w § 6 – dokonuję zmian w planowanych kwotach dotacji  udzielonych z budżetu  
miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
5)  w § 7 ust. 1:
a) pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

niniejszego zarządzenia,

b)  pkt  2  –  dokonuję  zmian  w  wydatkach  na  programy  i  projekty  realizowane 
z  udziałem  środków  europejskich,  zgodnie  z  załącznikiem  nr  5  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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