
71

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych  
 

Przychody 2012 rok z tego:

Stawka dotacji
Dział Rozdz. Treść

ogółem
przychody własne

1 2 3 4 5 6 7

Razem zakłady budżetowe 

700 70001 Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Dotacje celowe na remonty

700 70001 Zarząd Nieruchomości Komunalnych

 dotacja
z budżetu              

                  

77 863 000 74 363 000 3 500 000

77 863 000 74 363 000 3 500 000

stawka dotacji na m2 powierzchni lokali 
mieszkalnych, użytkowych i terenów 
zarządzanych przez ZNK - 3,48 zł

1 000 000

745 380
745 380

745 380 745 380
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Załącznik nr 7
do uchwały nr 
Rady Miasta Lublin
z dnia 

w  złotych

Zakres dotacji 

Koszty 2012 rok 

ogółem

8 9 10

w tym: remonty pustostanów 

w tym:             
wynagrodzenia  

81 763 000 4 322 600

remonty nieruchomości komunalnych 
i będących w samoistnym posiadaniu 

Gminy Lublin 81 763 000 4 322 600

745 380

projekt "Rewitalizacja Starego Miasta 
w Lublinie" 745 380
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Załącznik nr 7
Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego  do zarządzenia nr 18/11/2014
 Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 12 listopada 2014 r.

w  złotych

Przychody 2015 rok Stawka dotacji Zakres dotacji 
Koszty 2015 rok 

Dział Rozdz. Treść
ogółem

1 2 3 4 5 6 7 8

Razem zakłady budżetowe 

700 70001 Zarząd Nieruchomości Komunalnych

z tego:

przychody własne

dotacja przedmiotowa

Dotacja celowa na inwestycje

700 70001 Zarząd Nieruchomości Komunalnych
z tego:

budowa budynków mieszkalnych w os. Felin

budowa i modernizacja obiektów

w tym:             
wynagrodzenia  

80 263 000 80 263 000 4 701 500

80 263 000 80 263 000 4 701 500

78 263 000

2 000 000

stawka dotacji na m2 powierzchni lokali 
mieszkalnych, użytkowych i terenów 
zarządzanych przez ZNK - 1.51 zł

remonty nieruchomości komunalnych 
i będących w posiadaniu Gminy Lublin

1 500 000 1 500 000

1 500 000 1 500 000

500 000
 rozpoczęcie budowy trzech budynków 

mieszkalnych w os. Felin 500 000

1 000 000

przyłącze kanalizacji do budynku przy
ul. Leśmiana 1; docieplenie budynku przy 

ul. Wolskiej 7; docieplenie budynku, 
przyłącza i instalacja c.o., przebudowa 

podwórka i budowa kanalizacji deszczowej 
w związku ze zmianą sposobu użytkowania 

lokalu nr 4 na użytkowy w budynku przy
ul. Grodzkiej 36; przebudowa pomieszczeń, 

wykonanie przyłącza i instalacji c.o.
w budynku przy ul. Kowalskiej 17; 

przyłącze, węzeł cieplny i instalacja c.o.
w budynku przy ul. Majdanek 10; 

doprowadzenie instalacji gazowej do lokali 
w budynku przy ul. Lubartowskiej 38; 

docieplenie ściany szczytowej w budynku 
przy ul. Wspólnej 16

1 000 000
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