
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 47/12/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), 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  2018  r.  poz.  995,  1000,  1349  i  1432),
art.  257  pkt  3  i  4  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), § 12 ust. 1 uchwały nr 974/XXXVIII/2017
Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na
2018 rok  zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych:

- zarządzeniem nr 16/1/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- uchwałą nr 1004/XXXIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem nr 97/1/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem nr 81/2/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- uchwałą nr  1054/XLI/2018  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  22  marca  2018  roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem nr 87/3/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem nr 23/4/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- uchwałą nr  1083/XLIII/2018  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  26  kwietnia  2018  roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem nr 87/4/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
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- uchwałą nr  1104/XLIV/2018  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  24  maja  2018  roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem nr 122/5/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- uchwałą  nr  1143/XLVI/2018  Rady Miasta  Lublin  z  dnia  28  czerwca  2018  roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem nr 113/6/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 czerwca 2018

roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem nr 42/7/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem nr 178/7/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem nr 27/8/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

- zarządzeniem nr 71/8/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem nr  140/8/2018 Prezydenta Miasta Lublin z  dnia 31 sierpnia 2018

roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- uchwałą  nr  1189/XLVII/2018  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  6  września  2018  roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem nr 34/9/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 września 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem nr 90/9/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 września 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem nr 98/9/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem nr  26/10/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  10  października

2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem nr  69/10/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  17  października

2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem nr  77/10/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  19  października

2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- uchwałą nr 1239/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem nr 114/10/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października

2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
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- uchwałą  nr  1274/L/2018 Rady Miasta  Lublin  z  dnia  16  listopada 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem  nr  42/11/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  22  listopada

2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem  nr  62/11/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  30  listopada

2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem  nr  20/12/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  14  grudnia

2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- uchwałą  nr  11/II/2018  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  20  grudnia  2018  roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.308.254.106,18 zł

zwiększam  o  kwotę  876,00  zł,  tj.  do  wysokości  2.308.254.982,18  zł,  z  tego:

dochody  bieżące  1.944.199.915,72  zł,  dochody  majątkowe  364.055.066,46  zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

2)  w  §  2  –  określone  wydatki  budżetu  miasta  w  łącznej  wysokości

2.425.739.541,88  zł  zwiększam  o  kwotę  876,00  zł,  tj.  do  wysokości

2.425.740.417,88  zł,  z  tego:  wydatki  bieżące  1.899.394.183,44  zł,  wydatki

majątkowe  526.346.234,44  zł,  zgodnie  z  załącznikiem  nr  2  do  niniejszego

zarządzenia,

3)  w  §  7  ust.  1  pkt  1  –  dokonuję  zmian  w  wydatkach  majątkowych,  zgodnie

z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

w z. Prezydenta Miasta Lublin

          (-) Artur Szymczyk

                                                                                    Zastępca Prezydenta

  Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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