
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 78/11/2017
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 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  2017  r.  poz.  1875),  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  2017  r.  poz.  1868),  art.  222  ust.  4,
art.  257  pkt  1  i  3  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), § 12 ust. 1 uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok -  zarządzam, 
co następuje:

§ 1

         W uchwale nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku 
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych:
– zarządzeniem nr 23/1/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 stycznia 2017 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
– zarządzeniem nr 81/1/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2017 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
– uchwałą nr 661/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
– zarządzeniem nr 86/2/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2017 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
– uchwałą nr  682/XXVI/2017  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  2  marca  2017  roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
– zarządzeniem nr 32/3/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 marca 2017 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
– zarządzeniem nr 140/3/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 marca 2017 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
– zarządzeniem nr 32/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 kwietnia 2017 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
– uchwałą nr  726/XXIX/2017 Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  27  kwietnia  2017  roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
– zarządzeniem nr 92/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 kwietnia 2017 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
– zarządzeniem nr 124/5/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
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– zarządzeniem  nr  185/6/2017  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  19  czerwca 
2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

– uchwałą nr  759/XXXI/2017  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  26  czerwca  2017  roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

– zarządzeniem  nr  356/6/2017  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  30  czerwca 
2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

– zarządzeniem  nr  363/6/2017  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  30  czerwca 
2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

– zarządzeniem nr 107/7/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 lipca 2017 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

– zarządzeniem nr 241/7/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 lipca 2017 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

– zarządzeniem nr 20/8/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 sierpnia 2017 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

– zarządzeniem nr 65/8/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 sierpnia 2017 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

– zarządzeniem  nr  109/8/2017  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  31  sierpnia 
2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

– uchwałą nr  802/XXXII/2017  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  7  września  2017  roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

– zarządzeniem nr 97/9/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 września 2017 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

– zarządzeniem  nr  131/9/2017  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  20  września 
2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

– zarządzeniem  nr  180/9/2017  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  29  września 
2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

– zarządzeniem  nr  14/10/2017  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  9  października 
2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

– uchwałą nr 845/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

– zarządzeniem nr  32/10/2017  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  16  października 
2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

– zarządzeniem nr  68/10/2017  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  31 października 
2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

– uchwałą nr 878/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

– zarządzeniem  nr  67/11/2017  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  21  listopada 
2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

wprowadzam następujące zmiany:
1)  w  §  1  –  określone  dochody  budżetu  miasta  w  łącznej  wysokości 
2.127.279.823,19 zł  zwiększam  o  kwotę  428.597,71  zł,  tj.  do  wysokości 
2.127.708.420,90  zł,  z  tego:  dochody  bieżące  1.833.352.108,90  zł,  dochody 
majątkowe  294.356.312,00  zł,  zgodnie  z  załącznikiem  nr  1  do  niniejszego 
zarządzenia, w tym:
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a)  pkt  1  –  dotacje  celowe  na  realizację  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej 
i innych zadań zleconych ustawami zwiększam do wysokości 335.588.761,61 zł;
2) w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.184.266.887,19 zł 
zwiększam  o  kwotę  428.597,71  zł,  tj.  do  wysokości  2.184.695.484,90  zł,  z  tego: 
wydatki bieżące 1.797.863.456,90 zł, wydatki majątkowe 386.832.028,00 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 335.587.254,39 zł,
b)  pkt  3  – wydatki  na zadania własne przekazane do realizacji  innym jednostkom 
samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zmniejszam do wysokości 
13.592.734,00 zł,
3) w § 5:
a)  pkt  1  –  z  ustalonej  w wysokości  90.642,00 zł  rezerwy ogólnej  rozdysponowuję 
kwotę 950,00 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego 
zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 89.692,00 zł,
b) pkt 2 – z ustalonych w wysokości 1.726.345,00 zł rezerw celowych rozdysponowuję 
kwotę 494.184,00 zł i przeznaczam na:
- lit. f – odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe
(zmniejszając rezerwę celową do wysokości 0,00 zł),
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 1.232.161,00 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  pkt  1  –  dokonuję  zmian  w  wydatkach  majątkowych,  zgodnie 
z załącznikiem nr 4 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.
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