
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 62/8/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 21 sierpnia 2018 roku

w sprawie  informacji  o  przebiegu wykonania  budżetu  miasta  oraz  informacji
o przebiegu  wykonania  planu  finansowego samorządowych  instytucji  kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku

Na podstawie  art.  30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 32 ust. 1 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, z późn. zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077,
z późn. zm.) oraz § 1 i 3 uchwały nr 114/X/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja
2011  roku  w  sprawie  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu
miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o  przebiegu  wykonania  planów  finansowych  samorządowych  instytucji  kultury
i  samodzielnego publicznego zakładu opieki  zdrowotnej  za pierwsze półrocze roku
budżetowego (z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję  informację  o  przebiegu  wykonania  budżetu  miasta  za  I  półrocze
2018 roku w zakresie realizacji:

1) dochodów  w  kwocie  1.089.177.935,14  zł,  zgodnie  z  załącznikiem  nr  1  do
niniejszego zarządzenia,

2) wydatków  w  kwocie  1.147.162.859,24  zł,  zgodnie  z  załącznikiem  nr  2  do
niniejszego zarządzenia,

3) przychodów  i  rozchodów,  zgodnie  z  załącznikiem  nr  3  do  niniejszego
zarządzenia,

4) dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego
zarządzenia,

5) wydatków  majątkowych,  zgodnie  z  załącznikiem  nr  5  do  niniejszego
zarządzenia,

6) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,

7) przychodów  i  kosztów  samorządowego  zakładu  budżetowego,  zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia,

8) dochodów  gromadzonych  na  wydzielonych  rachunkach  przez  samorządowe
jednostki  budżetowe  prowadzące  działalność  określoną  w  ustawie  Prawo
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oświatowe  i  wydatków  nimi  finansowanych,  zgodnie  z  załącznikiem  nr  8  do
niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuję  informację  o  przebiegu  wykonania  planów  finansowych:  Teatru
im. H. Ch. Andersena,  Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”,  Dzielnicowego
Domu Kultury „Węglin”, Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej, Ośrodka
„Brama  Grodzka  -  Teatr  NN”,  Ośrodka  Międzykulturowych  Inicjatyw  Twórczych
„Rozdroża”, Centrum Kultury, Teatru Starego, Warsztatów Kultury, Galerii Labirynt,
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Ośrodka Leczenia Uzależnień
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

3. Informacje,  o  których  mowa  w  ust.  1  i  2  przedstawić  Radzie  Miasta  Lublin
i  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w  Lublinie  w  terminie  do  dnia  31  sierpnia
2018 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

                  (-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

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