
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 75/12/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok 

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  i  ust.  2  pkt  4  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815), 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 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1815), art. 222 ust. 4, art. 257
pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 869, z 2018 r. poz. 2245), § 12 ust. 1 uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
 zarządzam, co następuje:

§ 1

W  uchwale  nr  9/II/2018  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  20  grudnia  2018  roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok, po uwzględnieniu zmian
dokonanych:

‒ zarządzeniem  nr  152/1/2019 Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  25  stycznia
2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem  nr  1/2/2019  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  1  lutego
2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem  nr  22/2/2019  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  8  lutego
2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ uchwałą nr 111/IV/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem  nr  183/2/2019  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  28  lutego
2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ uchwałą nr 150/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem nr 150/3/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem nr 52/4/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ uchwałą nr  204/VI/2019  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  26  kwietnia  2019  roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem nr 100/4/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2019
roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem nr 22/5/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 maja 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,
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‒ zarządzeniem nr 46/5/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 maja 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ uchwałą nr 237/VII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem nr 100/5/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 maja 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem nr 48/6/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ uchwałą nr  274/VIII/2019  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  30  czerwca  2019  roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem  nr  161/6/2019  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  30  czerwca
2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem nr 51/7/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem nr 54/7/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem nr 145/7/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 lipca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem nr 47/8/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem nr 53/8/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem nr 72/8/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ uchwałą nr 314/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem nr 21/9/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 września 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem  nr  35/9/2019  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  13  września
2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem  nr  86/9/2019  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  30  września
2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem nr  20/10/2019  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  10  października
2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ uchwałą  nr  354/X/2019  z  dnia  17  października  2019  roku  w  sprawie  zmiany
uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem nr  51/10/2019  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  22  października
2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem nr  69/10/2019  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  31  października
2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem  nr  21/11/2019  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  15  listopada
2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ uchwałą nr 393/XI/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem  nr  58/11/2019  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  29  listopada
2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem  nr  21/12/2019  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  10  grudnia
2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

Strona 2 z 3 Nr dokumentu: 173387/12/2019



Prezydent Miasta Lublin

‒ zarządzeniem  nr  32/12/2019  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  16  grudnia
2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ uchwałą nr 484/XII/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

‒ zarządzeniem  nr  52/12/2019  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  27  grudnia
2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok,

wprowadzam następujące zmiany:
1) w  §  1  –  określone  dochody  budżetu  miasta  w  łącznej  wysokości

2.432.373.173,44  zł  zmniejszam  o  kwotę  995.160,00  zł,  tj.  do  wysokości
2.431.378.013,44  zł,  z  tego:  dochody  bieżące  2.212.092.453,84  zł,  dochody
majątkowe  219.285.559,60  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  zmniejszam  do  wysokości
436.780.084,28 zł;

2) w  §  2  –  określone  wydatki  budżetu  miasta  w  łącznej  wysokości
2.528.361.698,35  zł  zmniejszam  o  kwotę  995.160,00  zł,  tj.  do  wysokości
2.527.366.538,35  zł,  z  tego:  wydatki  bieżące 2.132.985.988,84  zł,  wydatki
majątkowe  394.380.549,51  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 zmniejszam do wysokości 436.772.922,34 zł;
3) w  §  5  pkt  1  –  z  ustalonej  w  wysokości  1.019.749,89  zł  rezerwy  ogólnej

rozdysponowuję  kwotę  26,00  zł  i  przeznaczam  na  zadania  określone
w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do
wysokości  1.019.723,89  zł, zgodnie  z  załącznikiem  nr  2  do  niniejszego
zarządzenia;

4) w § 7 ust. 1:
a) pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem

nr 3 do niniejszego zarządzenia,
b) pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach  na programy i  projekty realizowane

z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 4 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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