
Uchwała Nr 1139/XLIII/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 4 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. 
w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki 

budżetowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 
595 z późn. zm.) i art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie 

utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (z późn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 - wykaz jednostek budżetowych miasta Lublin uprawnionych do 

utworzenia wydzielonego rachunku, dokonuje się następujących zmian:
a) skreśla się:
- „Przedszkole nr 53; ul. Zachodnia 7, 20-620 Lublin”,
- „Przedszkole nr 67; ul. Nadbystrzycka 42, 20-501 Lublin”,
- „Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki; al. Warszawska 94, 20-824 

Lublin”,
b) dodaje się:
- „Zespół Przedszkolny nr 1; ul. Zachodnia 7, 20-620 Lublin”,
- „Zespół Szkół nr 12 ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin”,

c) dokonuje się zmiany nazwy jednostki:
- „Przedszkole nr 12” otrzymuje nazwę „Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12”,
- „Przedszkole nr 36” otrzymuje nazwę „Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36”,
- „Przedszkole nr 39” otrzymuje nazwę „Przedszkole Integracyjne nr 39”,
- „Przedszkole nr 40” otrzymuje nazwę „Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40”,
- „Przedszkole nr 70” otrzymuje nazwę „Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 70”,
- „Szkoła Podstawowa nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej” otrzymuje nazwę 

„Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi 
Lubelskiej”,

- „Szkoła Podstawowa nr 34” otrzymuje nazwę „Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela 
Makuszyńskiego”,

- „Szkoła Podstawowa nr 52” otrzymuje nazwę „Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii 
Konopnickiej”,

- „Gimnazjum nr 3” otrzymuje nazwę „Gimnazjum nr 3 im. Prof. Mieczysława  A. Krąpca 
OP”,

- „Gimnazjum nr 14 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej” otrzymuje nazwę 
„Gimnazjum nr 14 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej”,

- „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im. 
Profesor Zofii Sękowskiej” otrzymuje nazwę „Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Profesor Zofii 
Sękowskiej”,

- „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej” otrzymuje 
nazwę „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1”,
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- „Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” 
otrzymuje nazwę „Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”,

d) dokonuje się zmiany adresu jednostki:
- Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga 

określając adres na „Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin”,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego określając 

adres na „ul. Krochmalna 29, 20-401 Lublin”,
2) w załączniku nr 3 - sposób i tryb dokonywania zmian w planie finansowym dochodów 

gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonuje się 
następujących zmian:
a) po ust. 2 dodaje się ustępy 2a, 2b, 2c, 2d w brzmieniu:

„2a. W trakcie roku budżetowego Prezydent Miasta Lublin może dokonywać zmian 
planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi 
finansowanych między jednostkami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej na 
podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek budżetowych do Wydziału 
Oświaty i Wychowania, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie spowodują zmian kwot 
określonych w poszczególnych rozdziałach w uchwale budżetowej.”,
„2b. Wnioski, o których mowa w ust. 2a są składane według wzoru obowiązującego dla 
wniosków do zmian w budżecie miasta Lublin.”,
„2c. Wydział Oświaty i Wychowania sporządza zestawienie zmian, o których mowa 
w ust. 2a i przedkłada do akceptacji Prezydentowi Miasta Lublin.”,
„2d. Dyrektorzy jednostek budżetowych na podstawie informacji otrzymanej z Wydziału 
Oświaty i Wychowania o zaakceptowanych przez Prezydenta Miasta Lublin zmianach 
w dochodach gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych 
opracowują plany finansowe, które przekazują Prezydentowi Miasta Lublin za 
pośrednictwem Wydziału Oświaty i Wychowania w terminie 5 dni od dnia otrzymania 
ww. informacji”,

b) w ust. 2 wyrazy „3 dni” zastępuje się wyrazami „5 dni”,
c) w ust. 4 wyrazy „3 dni od dnia jego sporządzenia” zastępuje się wyrazami „5 dni od 

dnia otrzymania ww. informacji.”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin oraz dyrektorom 

samorządowych jednostek budżetowych wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały nr 
1172/XLIV/2010 (z późn. zm.).

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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