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. WSTĘP

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 08.03.1990 r.
o samorządzie gminnym przedstawiam Państwu – sprawozdanie
z działalności Prezydenta Miasta Lublin w 2018 r.

Opracowanie zawiera informacje na temat projektów i zadań
zrealizowanych w ubiegłym roku, w tym również przedsięwzięć
zainicjowanych w latach poprzednich,  a dotyczących gminnych
i powiatowych zadań publicznych,  zadań administracji  rządowej
nałożonych ustawami oraz zadań wynikających z porozumień za-
wartych z innymi jednostkami administracji publicznej. Dokument
opisuje zarówno projekty zrealizowane przez Urząd Miasta Lu-
blin, jak i jednostki mu podległe.

W  2018 r.  dochody  budżetu  miasta  zrealizowane  zostały
w 97,13 %, co stanowi kwotę 2 241 907 783,26 zł, z tego: docho-
dy bieżące – 1 937 690 375,97 zł (99,67 %), zaś dochody mająt-
kowe – 304 217 407,29 zł (83,56 %). W zrealizowanej kwocie do-
chodów ogółem,  dochody  gminy  stanowią  1 583 062 341,95 zł,
natomiast dochody powiatu stanowią 658 845 441,31 zł.

W ramach środków europejskich w 2018 r. Lublin uzyskał do-
chody w wys. 284 557 540,06 zł, z tego na projekty z zakresu: 
• transportu – 254 598 173,29 zł,
• oświaty – 10 176 532,20 zł,
• kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 8 329 187,77 zł,
• administracji (współpraca z innymi samorządami i promocja) –

2 083 992,62 zł,
• gospodarki  komunalnej  i  ochrony  środowiska  –

5 303 632,42 zł,
• pomocy i polityki społecznej oraz rodziny – 4 006 610,76 zł,
• działalności usługowej – 59 411,00 zł.

Planowane  wydatki  wykonane  zostały  w  wys.
2 328 038 939,81 zł,  co stanowi 95,97 % planu,  w tym wydatki
na zadania  własne  realizowane  bez  udziału  środków  europej-
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10 .WSTĘP

skich w kwocie 1 585 675 020,32 zł (96,95 %). Wydatki majątko-
we ogółem wyniosły 469 382 845,51 zł (89,18 %), natomiast wy-
datki związane z remontami wyniosły 18 693 895,86 zł (84,84 %).

W  2018 r.  przychody  budżetu  miasta  wyniosły
215 439 275,66 zł, tj. 101,08 % planu. Natomiast wykonanie roz-
chodów wyniosło 95 642 208,33 zł (99,99 %).

W 2018 r. Miasto Lublin przeznaczyło na zadania z zakresu:
• pomocy i polityki społecznej oraz rodziny – 486 596 821,15 zł

(20,90 % wydatków ogółem),
• oświaty i edukacji – 734 373 218,24 zł (31,54 %),
• transportu i łączności – 604 674 284,10 zł (25,97 %).

Część inwestycyjna budżetu miasta  na 2018 r.  nakierowana
była na kontynuację i dokończenie zadań związanych m.in. z roz-
wojem  układu  drogowego,  unowocześnianiem  transportu  miej-
skiego oraz rozbudową infrastruktury społecznej, kulturalnej, re-
kreacyjnej i sportowej. Zakończyła się rewitalizacja deptaka, pole-
gająca m.in. poprawie kompozycji przestrzeni, zapewnieniu więk-
szej liczby miejsc do wypoczynku w postaci obiektów „małej ar-
chitektury”,  wymianie nawierzchni i  instalacji  podziemnych oraz
modernizacji oświetlenia. 

Mieszkańcy Lublina, w szczególności dzielnicy Kalinowszczy-
zna,  mogą już korzystać z  nowo powstałego Parku Zawilcowa
o łącznej pow. 14 ha. Powstał on na terenie po zrekultywowanym
w  latach  90.  miejskim  wysypisku  śmieci.  Z  zagospodarowaną
i zaprojektowaną zielenią, ciągami pieszo-rowerowymi o łącznej
pow.  7 tys. m2 oraz  elementami  małej  architektury  miejsce  to
spełnia ważną funkcję dydaktyczną i  rekreacyjną dla tej  części
miasta. Na terenie parku posadzono 2,5 tys. drzew, 85 tys. krze-
wów, 35 tys. Bylin i ok 7 tys. roślin cebulowych. Wszystkie prace
pochłonęły ok. 7,2 mln zł, z czego 5,2 mln to środki europejskie.

W 2018 r. do dyspozycji mieszkańców została oddana ul. Ta-
deusza Mazowieckiego. Nowa dwupasmówka jest przedłużeniem
ul.  Bohaterów Monte  Cassino  i  al.  Solidarności.  Budowa ulicy
kosztowała niemal 88 mln zł. W ramach prac przebudowano frag-
ment  ul.  Nałęczowskiej  i  skrzyżowanie  z  ul.  Wojciechowską.
Koszty większości prac zostały pokryte ze środków europejskich.

Rozpoczęła  się  także  przebudowa ul.  Abramowickiej.  W ra-
mach zadania ulica ta na odcinku od ul. Sadowej do granicy Lu-
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.WSTĘP 11

blina została poszerzona do czterech pasów, z czego skrajne służą
wyłącznie do skrętu i pełnią funkcję buspasów. Wzdłuż nowej drogi
powstały chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przy granicy miasta zo-
stała zbudowana pętla autobusowa typu Park&Ride.

Parking  Park&Ride  powstanie  również  przy  ul.  Choiny,  której
przebudowa  także  rozpoczęła  się  w  2018 r.  Na  nowym  odcinku
dwujezdniowej drogi pojawi się m.in. rondo, które umożliwi dojazd
do ul. Pienińskiej i wyjazd z okolicznych obiektów handlowych. Ulica
Choiny na odcinku ok. 800 m – od skrzyżowania z Zelwerowicza
do granicy miasta - zostanie poszerzana do dwóch jezdni. Inwesty-
cja obejmuje także budowę sieci  trolejbusowej  na odcinku od ul.
Chodźki (przez Smorawińskiego, Szeligowskiego, Choiny) do grani-
cy miasta.

W minionym roku rozpoczęła się także przebudowa skrzyżowa-
nia ul. Diamentowej z ul. Krochmalną. W ramach prac powstała es-
takada, która umożliwi autom jadącym na wprost od strony Czubów
lub  Wrotkowa  sprawny  przejazd  między  mostem  na  Bystrzycy
a wiaduktem kolejowym. Pod estakadą powstało rondo z sygnaliza-
cją świetlną.

Inną  inwestycją  drogową  rozpoczętą  w  2018 r.  była  budowa
przedłużenia ul. Dywizjonu 303. Odcinek o długości ok. 1 800 m bę-
dzie łączył ul. Dywizjonu 303 z ul. Wrotkowską. Ulica będzie miała
dwie jezdnie, każdą z dwoma pasami ruchu. Dodatkowo, w ramach
tej inwestycji  powstaje 120 m tunel powyżej bocznicy, nad którym
będzie  przebiegać  jezdnia.  Będzie  to  jeden  z  najdłuższych  tego
typu tuneli w Polsce i jedyny o takiej konstrukcji – jego geometria
poprowadzona  jest  łukiem.  To  rozwiązanie  pozwoli  poprowadzić
planowaną  jezdnię  oraz  chodniki  nad  torem kolejowym,  bez  ko-
nieczności jego przebudowy.

Od ubiegłego roku działa nowy miejski żłobek przy ul. Zelwerowi-
cza. To najnowocześniejsza taka placówka w Lublinie, a jej budowa
kosztowała prawie 17 mln zł. Z sześciu oddziałów korzysta obecnie
210 dzieci.

W 2018 r. Miasto Lublin podpisało umowę na realizację prac in-
westycyjnych  polegających  na  budowie  kompleksu  oświatowego
wraz ze szkołą podstawową przy ul. Berylowej. Otwarcie placówki
planowane jest na wrzesień 2020 r. W skład nowego wielofunkcyj-
nego  kompleksu  przy  ul.  Berylowej  wejdą:  szkoła  podstawowa
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z salą gimnastyczną, przedszkole oraz pomieszczenia dla Domu
Kultury. Nowa placówka pomieści 600 uczniów w szkole podsta-
wowej i 150 przedszkolaków.

Miasto kontynuuje program rozbudowy sieci bibliotek. Nowa,
40. filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, została otwarta
w  dzielnicy  Szerokie.  Jej  powstanie  kosztowało  370 tys. zł,
a na półkach placówki można znaleźć 6 700 książek i 450 audio-
booków. Obiekt pełni także funkcję domu kultury.

Wraz z dostępnością komunikacyjną Lublina wzrasta zaintere-
sowanie inwestorów zlokalizowaniem w naszym mieście swojej
działalności gospodarczej. W 2018 r. Podstrefa Lublin zajmowała
obszar ponad 128 ha i była już w pełni zagospodarowana. We-
dług stanu na 31.12.2018 r. na terenie Podstrefy Lublin ulokowało
się 70 inwestorów, z czego 57 prowadziło już działalność opera-
cyjną. Łączna liczba aktywnych zezwoleń wynosiła 37, z czego 3
wydano  w  2018 r.  Łączna  liczba  miejsc  pracy  w  przedsiębior-
stwach prowadzących działalność na terenie Podstrefy wynosiła
4 390.

W 2018 r. poprawie uległa sytuacja na lubelskim rynku pracy.
W  końcu  grudnia  2018 r.  stopa  bezrobocia  dla  miasta  Lublin
kształtowała się na poziomie 5,5 %, dla województwa lubelskiego
– 8,0 %, zaś dla kraju – 5,8 %. W porównaniu do sytuacji sprzed
roku wysokość tego wskaźnika zmniejszyła się o 0,7 %.

Dynamicznie rozwijał się również Port Lotniczy Lublin. Dużym
sukcesem  okazało  się  przywrócone  połączenie  do  Warszawy,
które umożliwia pasażerom komunikację z największymi ośrodka-
mi miejskimi w Polsce, ale także znacznie zwiększa dostępność
oferty kierunków międzynarodowych. W 2018 r. w lubelskim Por-
cie  Lotniczym  wykonano  5 283  operacji  lotniczych,  najwięcej
w sierpniu, kiedy z lotniska skorzystało blisko 44 550 osób. Du-
żym zainteresowaniem cieszyło się także wakacyjne połączenie
do Bułgarii obsługiwane przez linie lotnicze Small Planet. Na tej
trasie obsłużono blisko 6,5 tys. podróżnych.

W 2018 r. miasto realizowało również zadania z zakresu polity-
ki społecznej, przeznaczając na ten cel ponad 480 mln zł, co sta-
nowi 21 % budżetu Lublina. Dzięki temu oferowało nie tylko po-
moc indywidualną mieszkańcom znajdującym się w szczególnej
potrzebie,  ale  także realizowało  programy profilaktyczne,  proz-

KP-KP.0057.1.2019                                                                                      nr dokumentu: 82527/06/2019



.WSTĘP 13

drowotne  i  społeczne.  W ramach  Programu „Rodzina  Trzy  Plus”
ze zniżek na towary, usługi oraz ofertę kulturalną, sportowa i rekre-
acyjną w 2018 r. skorzystało 3,5 tys. Lubelskich rodzin.

Rok ubiegły tradycyjnie obfitował w wydarzenia kulturalne, tym
razem  realizowane  w  ramach  Jubileuszu  100-lecia  odzyskania
przez Polskę niepodległości i 100-lecia KUL. Nasze miasto uczciło
te rocznice poprzez program „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wol-
ność”,  który stanowił  opowieść o kluczowych wydarzeniach,  jakie
miały miejsce w Lublinie a jednocześnie kształtowały historię wolnej
Polski. Mieszkańcy i turyści mogli wziąć udział w specjalnych edy-
cjach największych festiwali, koncertach i wystawach, zaś lubelskie
szkoły  przygotowały  liczne  programy  edukacyjne  odnoszące  się
do 100-lecia niepodległości.

Sukcesy odnotowywał  także lubelski  sport.  Na nowo otwartym
Stadionie  Lekkoatletycznym  gościliśmy  największe  wydarzenie
sportowe roku – 94. Mistrzostwa Polski Seniorów, w których wzięło
udział 400 zawodników. Była to ostania impreza, na której sportow-
cy  mogli  uzyskać  minimum  kwalifikacyjne  do  Mistrzostw  Europy
w Berlinie. Wielu z nich podkreślało, że krajowy czempionat senio-
rów w Lublinie należał do jednego z najlepszych w ostatnich latach.

Po trzyletniej  przerwie do Lublina wróciły  Zimowe Mistrzostwa
Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów w pływaniu. Była to naj-
ważniejsza krajowa impreza pływacka w 2018 r. W zawodach wzię-
ło udział aż 628 zawodników.

Miniony rok to także czas intensywnej pracy nad planowaniem
i przygotowaniem kolejnych inwestycji, projektów i wydarzeń służą-
cych służących mieszkańcom Lublina. Rozpoczęły się także działa-
nia związane z przygotowaniem kolejnej Strategii Rozwoju Miasta,
tym razem na lata 2020-2030.

Za tymi wszystkimi działaniami stoją ludzie, moi współpracowni-
cy, Radni Rady Miasta Lublin, Rady Dzielnic, organizacje pozarzą-
dowe, jak i sami mieszkańcy. Korzystając z tej okazji pragnę ser-
decznie podziękować za ich pracę i wsparcie.

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin
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.  1. ROZWÓJ MIASTA, INWESTYCJE
MIEJSKIE

1. Strategia rozwoju miasta

W 2018 r. działania w kontekście rozwoju Lublina zorientowa-
ne były przede wszystkim na analizowaniu, koordynowaniu i mo-
nitorowaniu procesów wdrażania Strategii Lublin 2020 oraz roz-
poczęciu prac nad dokumentem strategicznym w perspektywie
2030 r.

Kontynuowano prace nad kolejnym raportem monitoringowym
z realizacji Strategii Lublin 2020. Coroczna ocena stopnia wyko-
nania strategii bazuje na danych statystycznych (ilościowych), ja-
kościowych, bieżącej charakterystyce działalności UML oraz opi-
sie zjawisk i zmian zachodzących w obszarach jej oddziaływania.
Przygotowany został raport dotyczący 2015 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych przeprowadzono 2 badania
społeczne,  w  wyniku  których  opracowano  stosowne  raporty.
Pierwszy z nich pt.:  Opinie mieszkańców Lublina o swoim mie-
ście. Raport z badań przeprowadzonych w 2018 r. powstał w wy-
niku badań ankietowych przeprowadzonych w BOM na ponad ty-
sięcznej próbie mieszkańców miasta i dotyczy m.in. oceny jakości
życia w Lublinie. Drugi z nich pt.: Czego potrzebuje Lublin? Bada-
nia jakości życia w dzielnicach Lublina dotyczy oceny satysfakcji
z projektów sfinansowanych ze środków Budżetu Obywatelskiego
oraz wskazuje na kluczowe inwestycje i działania, które zdaniem
mieszkańców  powinny  zostać  zrealizowane  w  ich  dzielnicach.
W badaniach tych wzięło udział ponad 6 000 osób.

Przeprowadzono także badania dotyczące losów absolwentów
liceów i  techników prowadzonych  przez  miasto  Lublin  (rocznik
2017/2018), w wyniku których powstał raport dotyczący skali mi-
gracji  młodzieży.  Badania  takie  przeprowadzono  w  Lublinie
po raz trzeci.
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W 2018 r. zakończyła działanie Rada Gospodarcza przy Pre-
zydencie Miasta Lublin  (2015-2018),  stanowiąca rodzaj  organu
opiniodawczo-doradczego  w  obszarze  konsultacji  zagadnień
związanych ze sferą społeczno-gospodarczą miasta. Członkowie
powołani do Rady Gospodarczej wspierali od początku działania
Prezydenta wykorzystując posiadane doświadczenie oraz wiedzę
z zakresu tematyki społeczno-gospodarczej.

W  ramach  przygotowań  do  opracowywania Strategii  Lublin
2030 przystąpiono do formułowania harmonogramu prac z po-
działem na poszczególne etapy oraz jej obligatoryjnych kompo-
nentów. Koncepcja nowego dokumentu przewiduje zastosowanie
innowacyjnych  technik  w  formułowaniu  sposobów  i  kierunków
rozwoju  Lublina.  Proces  tworzenia  strategii  charakteryzuje  się
bardzo  wysokim  poziomem  złożoności  nie  tylko  ze  względu
na jego masowość,  lecz również innowacyjność i  pilotażowość.
W związku z tym Lublin aplikował (jak się później okazało sku-
tecznie) do zorganizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Roz-
woju konkursu Human Smart Cities uzyskując dotację finansują-
cą działania projektowe w wys. 3,6 mln zł.

Kontynuowano  prace  związane  z  koncepcjami  dotyczącymi
Open Data, Lubelskich Wyżyn oraz Miejskiego Laboratorium In-
nowacji.  Zagadnienia  te  są  elementem kluczowym w obranym
przez Lublin kierunku rozwoju przemysłów kreatywnych, siecio-
waniu  przedsiębiorstw  oraz podnoszeniu  kompetencji  UML
i mieszkańców.

W 2018 r. zakończył misję zespół zadaniowy do spraw inteli-
gentnych rozwiązań zintegrowanych w Lublinie (Smart City), któ-
ry podczas posiedzeń dyskutował o przyszłych kierunkach rozwo-
ju oraz zapoznawał się z licznymi ofertami dostawców rozwiązań
smart dla miast.

Lublin  –  w ramach wsparcia  efektywnego zarządzania  mia-
stem – przystąpił w 2018 r. (z pozytywnym skutkiem) do certyfika-
cji  zgodności  z normą PN-ISO 37120:  2015-03 Zrównoważony
rozwój  społeczny  – Wskaźniki  usług  miejskich  i  jakości  życia.
Ocenie poddano oraz przeliczono aż 96 ze 100 wskaźników. Było
to możliwe dzięki trwającym kilka miesięcy pracom, które rozpo-
częły się od dokładnej analizy metodyki opisanej w normie oraz
określeniu źródeł danych do przeprowadzenia niezbędnych obli-
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czeń. Ten etap zakończył się stworzeniem raportu zrównoważonego
rozwoju. Lublin tym samym stał się jednym z 4 polskich miast z tzw.
certyfikacją smart city.

Lublin,  jako jedyny polski  samorząd w 2018 r.  był współtwórcą
projektu MAKING-CITY. Jest to nowy wielkoskalowy projekt demon-
stracyjny, finansowany z programu badawczo-innowacyjnego Hory-
zont 2020. Celem 60-miesięcznego projektu z budżetem opiewają-
cym na ponad 20 mln euro jest rozwiązanie problemu nadmiernej
emisji CO2 w miastach i zademonstrowanie transformacji miejskiego
systemu energetycznego w kierunku miast o niskiej emisji dwutlen-
ku węgla w oparciu o koncepcję PED (Positive Energy District).

Istotnym elementem w poszukiwaniu adekwatnych i  oczekiwa-
nych rozwiązań czyniących Lublin miastem inteligentnym było pod-
pisanie listu intencyjnego i współpraca z mającą siedzibę w USA or-
ganizacją Leading Cities. Celem wspólnie podejmowanych przed-
sięwzięć jest wymiana dobrych praktyk, a także wzajemne wsparcie
merytoryczne  na  płaszczyźnie  rozwiązań  o  tematyce  smart  oraz
umocowana na solidnych fundamentach globalna promocja otwar-
tego na inteligentne rozwiązania Lublina.

2. Działania z zakresu obsługi inwestorów i promocji
gospodarczej oraz wspierające lokalny rozwój gospodarczy

i przedsiębiorczość

2.1. Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec Podstrefa 
Lublin

W  2018  r.  Podstrefa  Lublin  zajmowała  obszar  128,3885 ha.
Ostatnie powiększenie miało miejsce w lipcu 2015 r., kiedy to do te-
renów  Podstrefy  przyłączono  teren  firmy  Lubella  S.A.  o  pow.
12,3885 ha.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. na terenie Podstrefy Lublin
ulokowało się 70 inwestorów, z czego 57 prowadziło już działalność
operacyjną. Łączna liczba aktywnych zezwoleń wynosiła 37, z cze-
go 3 wydano w 2018 r. Łączna liczba miejsc pracy w przedsiębior-
stwach  prowadzących  działalność  na  terenie  Podstrefy  wynosiła
4 390, w tym 3 221 to miejsca nowo utworzone.
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Tabela: Podsumowanie działalności SSE Euro-Park Mielec Pod-
strefy Lublin (stan na 31.12.2018 r.)

31.12.2018 r.

Liczba inwestorów na terenie SSE 70

Liczba działających przedsiębiorstw na koniec roku 57

Liczba obowiązujących zezwoleń 37

Liczba wydanych zezwoleń w 2018 r. 3

Deklarowane inwestycje wg zezwolenia (skumulowane, 
w zł)

1 143 651 330

Inwestycje zrealizowane (skumulowane, w zł) 1 818 569 611

Deklarowane nowe miejsca pracy (skumulowane) 2 169

Nowe (utworzone) miejsca pracy (skumulowane) 3 221

Utrzymane miejsca pracy (skumulowane) 1 169

Łącznie miejsca pracy na terenie SSE (skumulowane) 4 390

Źródło: Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin.

Tabela: Przedsiębiorstwa, które uzyskały zezwolenie na działal-
ność na terenie SSE Euro-Park Mielec Podstrefy Lublin w 2018 r.

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Rodzaj prowadzonej działalności

1.
Oficyna Wydawnicza „El-
Press” Wojciech Samoliński, 
Marek Tytuła Sp.J.

Produkcja produktów biotechnolo-
gicznych

2. „MEDI-SEPT” Sp. z o.o.
Produkcja obuwia ochronnego i spe-
cjalistycznego

3. „Laboratoria Natury” Sp. z o.o. Produkcja profili aluminiowych

Źródło: Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin.
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2.2. Pozyskiwanie nowych inwestorów z branż priorytetowych 
i towarzyszących

Ekspertyza wykonana przez Deloitte a także doświadczenie Wy-
działu Strategii  i  Obsługi Inwestorów wykazały, że istnieją branże
gospodarcze, na których Lublin powinien się skupiać przy pozyski-
waniu inwestorów. Są to:
• informatyka i telekomunikacja,
• przemysł spożywczy,
• BPO  (Business  Process  Offshoring)  i  SCC  (Shared  Services

Center),
• motoryzacja,
• logistyka i transport,
• biotechnologia,
• energetyka odnawialna,
• ochrona zdrowia i farmacja.

Łącznie w 2018 r. na terenie miasta Lublin zainwestowało bądź
rozpoczęło  realizację  nowego  projektu  inwestycyjnego  13  firm,
z czego 7 z branży produkcyjnej i 6 z branży nowoczesnych usług
dla biznesu.

Wartość inwestycji zrealizowanych w 2018 r. przez nowych inwe-
storów z branży produkcyjnej wyniosła 41 900 000 zł.
Tabela:  Łączna liczba nowych inwestorów lub firm rozpoczynają-
cych nowy projekt w Lublinie.

Rok
Liczba inwesto-

rów ogółem

Liczba inwestorów
z branży produkcyj-

nej

Liczba inwestorów z
branż BPO/SSC, IT/ICT

oraz B+R
2018 13 7 6

Źródło: Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin.
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Tabela:  Wykaz  nowych  inwestorów  lub  firm  rozpoczynających
nowy projekt w Lublinie w podziale na branże.

Czas wej-
ścia firmy

do Lublina /
rozpoczęcia

nowego
projektu 

w Lublinie

Nazwa fir-
my

Branża
Kraj

pochodze-
nia

Przynależ-
ność do SSE

BRANŻA PRODUKCYJNA

2018

maj
*El-Press Oficyna 
Wydawnicza

przemysł poligraficzny Polska

wrzesień *Medi-Sept przemysł chemiczny Polska

wrzesień Turck przemysł maszynowy Niemcy

paździer-
nik

*Intrograf S.A. przemysł poligraficzny Polska

paździer-
nik

Borg Automotive
przemysł motoryza-
cyjny

Dania

grudzień Data Modul
przemysł elektroma-
szynowy

Niemcy

grudzień *Laboratoria Natury biotechnologia Izrael

BPO/SSC, IT/ICT, B+R

2018

I kw. JMMJ Software
informatyka/telekomu-
nikacja

Polska

marzec Venture Devs
informatyka/telekomu-
nikacja

USA

I kw. OptimiPay S.A.
informatyka/telekomu-
nikacja

Polska

czerwiec Castille Resources IT Malta

paździer-
nik

Predica IT Polska

grudzień Capgemini IT/BPO Francja
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* Gwiazdką oznaczono nowy projekt inwestycyjny firm już istniejących w Lublinie.
Źródło: Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin.

2.3. Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce 
Samochodów Ciężarowych

Inwestycja  dotycząca  aktywizacji  terenów  poprzemysłowych
po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych jest zadaniem pla-
nowanym do realizacji  przy uzyskaniu dofinansowania  w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
2014-2020.

W 2018 r. podjęto działania zmierzające do utworzenia na tym
terenie  Centrum Inteligentnego  Przemysłu.  Prace nad tym zada-
niem przejęła Fundacja Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszy-
nowa,  która powstała  z  inicjatywy miasta i  jest  współzarządzana
przez przedstawicieli Gminy Lublin. Integralnym elementem projek-
tu jest rozwój współpracy technologicznej lubelskich firm z Politech-
niką  Monachijską  (TUM),  jako  jednym  z  wiodących  na  świecie
ośrodków w obszarze elektromobilności oraz wprowadzania stan-
dardów Przemysłu 4.0. Bawarska strona porozumienia reprezento-
wana jest przez TUM International GmbH, będące globalnym cen-
trum kompetencji w zakresie rozwoju terenów przemysłowych oraz
budowy i zarządzania centrami transferu technologii,  stale współ-
pracującym między innymi z firmami SIEMENS AG oraz Evonik.

W 2018 r. na terenie byłej FSC zatrudnionych było ponad 3 000
osób w więcej niż 90 firmach.

2.4. Obsługa zapytań inwestorskich przez Referat ds. obsługi 
inwestorów w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów

W  Lublinie  w  2018 r.  obsługę  inwestorów  zapewniał  Wydział
Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, który był jed-
nostką  zorientowaną  na  relacje  biznesowe.  Zadaniem  Wydziału
było wsparcie inwestorów oraz ich procesu inwestycyjnego. Do każ-
dego projektu przypisywany był odpowiedni project manager, który
był odpowiedzialny między innymi za:
• organizowanie wizyt w studyjnych w mieście,
• nawiązywanie kontaktów z jednostkami naukowymi i badawczy-

mi,
• wyszukiwanie  terenów  inwestycyjnych  odpowiadających  kryte-

riom,
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• wsparcie  inwestora  przy  uzyskiwaniu  niezbędnych  zezwoleń
i pozwoleń.
W 2018 r.  pracownicy  Referatu  ds.  obsługi  inwestorów Wy-

działu SOI obsłużyli łącznie 76 zapytań inwestycyjnych z takich
branż,  jak:  branża  maszynowa,  motoryzacyjna,  poligraficzna,
chemiczna, metalowa, BPO/SSC/IT, biotechnologia, farmacja, lo-
gistyka, B+R, hotelowa.

2.5. Marketing Gospodarczy

W 2018 r.  Referat  ds.  marketingu gospodarczego,  odpowie-
dzialny  za komunikację oraz organizację  i  produkcję wydarzeń
własnych i  partnerskich realizował  następujące działania w po-
dziale na obszary tematyczne.

Komunikacja z mediami – w ramach współpracy informacyjnej
z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami prasowymi i elektroniczny-
mi wygenerowanych zostało kilkadziesiąt notatek, informacji pra-
sowych i komentarzy dotyczących kwestii gospodarczych. Komu-
nikaty prasowe są tworzone i dystrybuowane każdorazowo, gdy
w obszarze informacyjnym pojawiają się pozytywne dane na te-
mat rozwoju rynku,  nowych inwestycji,  działań podejmowanych
przez UM oraz lokalne firmy, sukcesów i nagród. Efektem tych
aktywności było niemal 10 000 publikacji medialnych o wydźwię-
ku neutralnym (prasa, tv, radio, portale) dotyczących tematyki go-
spodarczej w Lublinie.

Konferencje prasowe – referat wspierał komunikacyjnie istotne
projekty i inicjatywy partnerskie miasta organizując we współpra-
cy z Biurem Prasowym Kancelarii Prezydenta konferencje praso-
we. W 2018 r. zostały przeprowadzone konferencje prasowe do-
tyczące następujących tematów: inauguracji CheckIT, podsumo-
wania projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki”, podpisania listu inten-
cyjnego pomiędzy Lublinem,  Radomiem i  Starachowicami oraz
współpracy pomiędzy Lublinem a Klastrem Wyżyna Motoryzacyj-
na i Maszynowa (marzec), inauguracji działalności firmy Venture-
Daves w Lublinie (wrzesień), raportowi opracowanemu przez fir-
mę Antal oraz CBRE ukazującego potencjał inwestycyjny Lublina
(październik), rozpoczęciu działalności firmy PANEK CarSharing
w Lublinie (listopad), rozpoczęciu działalności firmy Predica (listo-
pad).
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Wydarzenia – jednym z kluczowych działań Referatu jest organi-
zacja własnych wydarzeń o charakterze gospodarczym, współorga-
nizacja wydarzeń inicjowanych przez partnerów lub wparcie komu-
nikacyjne istotnych przedsięwzięć, w które Urząd Miasta nie anga-
żuje się finansowo lub organizacyjnie. W 2018 r. referat był zaanga-
żowany organizacyjnie w następujące wydarzenia:
• seminarium PwC „Zmiany podatkowe, dotacje na ekspansję za-

graniczną i kodeks antykorupcyjny – wyzwania w 2018 r.” (luty),
• Integrating International Students: perspectives from cities, civil

society and academia 2.0 międzynarodowa konferencja poświę-
cona integracji studentów zagranicznych (kwiecień),

• inaugurację działalności firmy Onwello w Lublinie (maj),
• spotkanie promujące Program Polski Czempion PwC w Lublinie

(maj),
• konferencję „Nowoczesne rolnictwo i nowoczesny przemysł osią

napędową Lubelszczyzny” organizowanej przez BGK (maj),
• „Health and Medical  Tourism Summit  Eastern Europe 2018”  –

międzynarodowa  konferencja  promująca  turystykę  medyczną
(czerwiec),

• Polsko-Wschodnią Konferencję PUIG Lubinvest (czerwiec),
• Smart EcoSystem Forum (czerwiec),
• konferencję „Biznes Lubelskie 2018” (sierpień),
• konferencję HBRP „Firma gotowa na przyszłość” (wrzesień),
• jesienną edycję Program Polski Czempion PwC w Lublinie (paź-

dziernik),
• konferencję Polskiego Towarzystwa Andrologicznego – 20. Dzień

Andrologiczny oraz VI Konferencję Naukowo Szkoleniowa Inno-
wacyjne Technologie w Medycynie – Dni Trzech Kultur w Lublinie
(październik),

• Galę Przedsiębiorczości wieńczącej Konkurs o Nagrodę Gospo-
darczą Prezydenta Miasta Lublin (listopad),

• otwarcie nowego hotelu Arche w Lublinie (grudzień),
• wsparcie Gali Kryształowa Cegła (grudzień).

Działania reklamowe i publikacje w mediach  – w 2018 r. podej-
mowano szeregu działań związanych z promocją potencjału gospo-
darczego  Lublina  z  wykorzystaniem  narzędzi  reklamowych  oraz
materiałów  eksperckich.  Obejmowały  one  standardowe  przekazy
wizerunkowe oraz bardziej rozbudowane i mniej perswazyjne formy
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komunikacji w postaci advertoriali, artykułów, wywiadów oraz do-
datków tematycznych w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

Komunikacja w Internecie – w dalszym ciągu prowadzona była
komunikacja  inwestorska  za  pomocą  systemu  Invest-in-
Lublin.com składającego się ze strony internetowej prezentującej
ofertę inwestycyjną miasta odbiorcom ze 116 krajów świata oraz
strony w serwisie społecznościowym LinkedIn, na którym Lublin
zebrał drugą największą w Polsce (po Łodzi) społeczność obser-
wujących publikacje dotyczące inwestycji w mieście. W połowie
stycznia  utworzono  stronę  praca.lublin.eu,  dzięki  której  ponad
23 tys. odwiedzających ją w zeszłym roku osób miały możliwość
znalezienia w jednym miejscu firmy i instytucje z Lublina, które
prowadzą procesy rekrutacyjne. Pod koniec marca uruchomiona
została strona gospodarczy.lublin.eu, która w przystępny sposób
opisuje gospodarczy ekosystem Lublina i pozwala mieszkańcom
na bieżąco śledzić rozwój miasta w sferze biznesowej.

Zarządzanie marką gospodarczą i obsługa graficzna – referat
zabezpieczał wszystkie potrzeby Wydziału w zakresie projekto-
wania  graficznego realizowanego w ramach ekosystemu marki
gospodarczej. W 2018 r. powstało kilkadziesiąt prezentacji komu-
nikujących kluczowe dla miasta tematy gospodarcze, inwestycyj-
ne i rozwojowe.

2.6. Wspieranie startupów

Urząd Miasta aktywnie wspiera lubelski ekosystem przedsię-
biorczości, koncentrując się przede wszystkim na stymulowaniu
aktywności  nowo  tworzonych  startupów.  Ułatwienie  dostępu
do wiedzy i doradztwa czy premiowanie najbardziej kreatywnych
i zdeterminowanych to tylko nieliczne z działań podejmowanych
przez miasto. W 2018 r. zrealizowano wiele projektów wspierają-
cych przedsiębiorczość i kreatywność, m.in.:
• Kreatywne  Przemiany  –  inicjatywa  skierowana  do  przedsię-

biorców z rejonu Śródmieścia mająca na celu wzrost kompe-
tencji  biznesowych i  poprawę atrakcyjności  lokalu,  w którym
prowadzona jest działalność. Ważnym aspektem programu jest
włączanie uczestników w każdy etap realizacji zadania tj. opra-
cowanie  koncepcji  zmian w lokalu,  prace remontowe,  prace
wykończeniowe. Rezultatem projektu jest nie tylko zmiana wy-
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stroju  lokalu,  ale  przede  wszystkim  zwiększenie  motywacji
do dalszego  prowadzenia  działalności,  dzięki  rekomendacjom
mającym na celu wzrost konkurencyjności podmiotów biorących
udział w programie,

• prowadzenie szkoleń i warsztatów przez lubelskich przedsiębior-
ców, którzy na zlecenie Gminy Lublin prezentowali umiejętności
związane z przedmiotem działalności ich firm. Celem inicjatywy
była edukacja mieszkańców Lublina (w tym studentów kierunków
artystycznych),  jak  również  promocja  rzemiosła,  którego  liczni
przedstawiciele prowadzą swoje firmy w obszarze Śródmieścia,

• szkolenia z promocji firmy w Internecie prowadzone przez Flow
PR związane były z tworzeniem i prowadzeniem profili w social
media oraz przygotowaniem kampanii reklamowych. Uczestnicy
szkolenia dowiedzieli się jak wypromować swoją firmę, stać się
rozpoznawalnym na rynku, zyskać nowych klientów czy utrzymać
stałych oraz dowiedzieli się jak sprawnie wykorzystać narzędzia
digital w biznesie. Szkolenia z promocji firmy w social media pro-
wadzone zostały dla 80 osób planujących/prowadzących firmę,

• w  lipcu  2018 r.  została  otwarta  pracownia  co-workingowa  dla
przedstawicieli  rzemiosła i  przemysłów kreatywnych ulokowana
w lokalu o pow. 144 m2 znajdującym się w budynku przy ul. Lu-
bartowskiej  30 A. Lokal wyremontowano w 2017 r.  ze środków
projektu Lubelska Dzielnica Kreatywna. Ze środków Gminy Lu-
blin dofinansowywane jest również prowadzenie pracowni przez
organizację pozarządową. W pracowni organizowane są zarów-
no szkolenia podnoszące umiejętności biznesowe przedsiębior-
ców kreatywnych, jak i warsztaty organizowane przez przedsię-
biorców kreatywnych dla mieszkańców Lublina. Pracownia pro-
wadzi również showroom i sprzedaż internetową produktów wy-
tworzonych przez zrzeszonych w niej twórców. W przestrzeni or-
ganizowane są również warsztaty zwiększające kompetencje biz-
nesowe przedsiębiorców, a także wydarzenia otwarte dla miesz-
kańców Lublina,

• wymieniono  łącznie  23  szyldy  na  ul.:  Lubartowska,  Kowalska
oraz Plac Zamkowy. W ramach szkoleń przedsiębiorcy z terenu
rewitalizowanego  poznawali  zagadnienia  z  zakresu  brandingu,
ze szczególnym uwzględnieniem estetyki reklamy zewnętrznej,

KP-KP.0057.1.2019                                                                                            nr dokumentu: 82527/06/2019



25 . 1. ROZWÓJ MIASTA, INWESTYCJE MIEJSKIE

• w  2018 r.  Wydział  Strategii  i  Obsługi  Inwestorów  przekazał
środki w wys. 40 000 zł. do ZNK na dofinansowanie remontów
lokali  miejskich  –  Ładno  Pracownia  i  lokal  przy  ul.  Jasnej,
a także na drobne remonty w innych lokalach. Celem działania
było zwiększenie atrakcyjności lokali  przeznaczonych do wy-
najmu, ze szczególnym naciskiem na te, które od dłuższego
czasu nie zostały wynajęte w wyniku postępowania przetargo-
wego,

• Urząd  Miasta  Lublin  wspólnie  z  Wydziałem  Ekonomicznym
UMCS  prowadził  cykl  wykładów  ogólnouniwersyteckich  Dla-
czego  warto  zostać  po  studiach  w  Lublinie?  Obalamy  mity
o mieście. Projekt ten miał na celu przedstawienie studentom
faktów dotyczących lubelskiej gospodarki, w tym rynku pracy
i zachęcenie ich do pozostania w Lublinie po zakończeniu stu-
diów. W części wykładów brali udział lubelscy przedsiębiorcy,
startupowcy i osoby związane z rynkiem pracy,

• Lublin  wraz  z  EuroCities  oraz  innymi  europejskimi  miastami
partnerskimi: Edynburg, Paryż, Malmo i Valladolid złożył wspól-
ny wniosek w ramach programu Horyzont 2020, którego celem
jest przekształcanie historycznych obszarów miejskich i krajo-
brazów kulturowych w ośrodki przedsiębiorczości oraz centra
społeczne i kulturalne,

• kolejną  inicjatywą  promującą  przedsiębiorczość  wśród  naj-
młodszych  mieszkańców Lublina  był  projekt  Przedsiębiorcze
Dzieciaki, który UML przeprowadził wspólnie Wydziałem Peda-
gogiki  i  Psychologii  UMCS.  Głównymi  celami  projektu  było
kształtowanie u dzieci w wieku 6-10 lat kluczowych kompeten-
cji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie przedsię-
biorczości,  jako  postawy  umożliwiającej  spełnianie  własnych
marzeń, inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwija-
nia zainteresowań i pasji, propagowanie kultury innowacyjno-
ści  i  przedsiębiorczości  oraz  promocja  gospodarczego wize-
runku Lublina. Projekt skierowany był do dzieci w wieku 6-10
lat, ich rodziców oraz nauczycieli,

• w 2018 r.  zrealizowano 6 zadań z ogłoszonych przez Lublin
konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe z zakresu działalności  wspierającej  rozwój  go-
spodarczy,  w tym rozwój  przedsiębiorczości.  Tematyka okre-
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ślona  w  ogłoszeniach  konkursowych  dotyczyła  prowadzenia
przestrzeni  co-workingowej  dla  przedsiębiorców  reprezentują-
cych  branże  kreatywne,  warsztatów  dla  studentów  kierunków
kreatywnych, integracji i recepcji studentów zagranicznych, orga-
nizacji  konferencji  z zakresu motoryzacji  pn.  Lubelska Wyżyna
Motoryzacyjna i Maszynowa – Inżynierowie dla Lublina,

• w 2018 r. został stworzony serwis praca.lublin.eu. Strona groma-
dzi oferty zatrudnienia lubelskich pracodawców – firm, uczelni, in-
stytucji publicznych i instytucji rynku pracy, które można wyszu-
kać zarówno wg sektorów: IT, przemysłu, usług, czy instytucji, jak
również wg nazw firm. Można na niej znaleźć ok 160 firm prowa-
dzących rekrutację do swoich struktur.

2.7. Projekt Lubelska Wyżyna IT

Lubelska Wyżyna IT jest rozwijaną od 2011 r. inicjatywą Urzędu
Miasta Lublin, której celem jest wspieranie i rozwój lubelskiego eko-
systemu  informatycznego.  Formalnie  jest  to  projekt  prowadzony
przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, jednak jego wieloletni
charakter oraz liczba partnerów zaangażowanych w jego realizację,
czyni z niego strukturę mającą pewne cechy klastra gospodarcze-
go. Priorytetowym założeniem projektu jest wsparcie lokalnego za-
plecza IT w Lublinie poprzez wypracowanie wzajemnych powiązań
w środowiskach nauki i biznesu związanych z technologią IT i ICT.
Służą temu:
• serwis internetowy, publikujący m.in. wywiady z osobami związa-

nymi z branżą IT wraz z wyszukiwarką firm sektora IT działają-
cych  w  Lublinie  według  specjalizacji  tych  firm  (http://lwit.lu-
blin.eu),

• działania marketingowe na fan page’u projektu (https://www.face-
book.com/LubelskaWyzynaIT),

• organizacja rozmaitych wydarzeń dla uczniów, zachęcających do
wyboru studiów informatycznych  w Lublinie:  CheckIT,  CheckIT
Junior, Uczeń na Wyżynie IT,

• promocja wydarzeń lubelskiego ekosystemu informatycznego ta-
kich jak: Lubelskie Dni Informatyki, Expert Summit, IT NonStop,
TechKlub, Lublin GameDev.
Sztandarowym wydarzeniem Lubelskiej Wyżyny IT jest konferen-

cja „CheckIT”. Ubiegłoroczna V edycja konferencji, która miała miej-
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sce 6.03.2018 r. na terenie Lubelskiego Parku Naukowo Techno-
logicznego S.A., zgromadziła blisko 1 000 uczestników z całego
województwa w tym z takich miast jak: Łęczna, Lubartów, Kra-
śnik, Łuków, Nałęczów, Stalowa Wola, Parczew, Zwoleń, Poniato-
wa, Ryki, Biłgoraj, Dęblin. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
mogli wziąć udział w prelekcjach dotyczących rozpoczęcia kariery
w branży IT, kryptowalut, programowania czy też zabezpieczenia
urządzeń mobilnych. Dodatkowo część z nich mogła wziąć udział
w pasjonujących warsztatach z robotyki, druku 3D, programowa-
nia a także grafiki komputerowej. Podczas wydarzenia uczestnicy
mieli dodatkowo okazję zapoznać się z ofertą lubelskich uczelni
oraz wymaganiami dla kandydatów na studia informatyczne.

Wydarzenie CheckIT organizowane jest  przez Urząd Miasta
Lublin w ścisłej współpracy z informatycznymi kołami naukowymi
działającymi na lubelskich uczelniach, organizacjami informatycz-
nymi oraz specjalistami z branży IT. Konferencja jest konsekwen-
cją dynamicznego rozwoju branży IT w Lublinie i powstała w od-
powiedzi na problem nieustannie wzrastającego zapotrzebowania
na  wykwalifikowaną  kadrę  i  zdolnych  programistów.  Efektem
przedsięwzięcia jest zatrzymywanie zdolnej młodzieży w Lublinie,
która w ciągu kilku najbliższych lat będzie mogła zasilić szeregi
firm z branży IT.

2.8. Study in Lublin

Program Study in Lublin został uruchomiony w 2011 r. na po-
trzebę lubelskich uczelni w związku ze zbliżającym się niżem de-
mograficznym. Program ma pomóc uczelniom nie tylko w utrzy-
maniu  liczby  studentów na uczelniach,  ale i  zapewnić szerszą
promocję  międzynarodową.  Od  2011 r.  wspólnie  z  uczelniami
przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wypracowane zostały  rynki  docelowe (kraje,  z  których chcemy
pozyskiwać studentów zagranicznych). W latach 2011-2018 były
to: Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Gruzja, Litwa, Arme-
nia,  Uzbekistan,  Azerbejdżan,  Tadżykistan,  Turcja,  Portugalia,
Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Indie, Pakistan, Iran, Chi-
ny (wynika to z dostępności w tych krajach możliwości nauczania
języka polskiego lub bardzo dobrej znajomości języka angielskie-
go, a także oferty anglojęzycznej na lubelskich uczelniach, dobrej
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współpracy konsularnej, w niektórych przypadkach możliwości uzy-
skania karty Polaka, aktywnego środowiska polonijnego oraz wpły-
wających do urzędu zapytań o studia z tych krajów). W roku akade-
mickim 2017/2018 liczba studentów studiujących w Lublinie wynosi-
ła 62 977, zaś studenci zagraniczni stanowili 9,96 % ogólnej liczby
studentów (6 272 osób).

W 2018 r. Lublin promował swoje walory akademickie na wielu
targach edukacyjnych, a mianowicie: 
• luty – targi edukacyjne na Białorusi (Mińsk),
• luty – targi edukacyjne w Gruzji (Tbilisi),
• marzec – targi edukacyjne w Stambule (Turcja),
• kwiecień – targi edukacyjne w Almacie (Kazachstan),
• kwiecień – targi edukacyjne w Kijowie (Ukraina),
• maj – spotkania w szkołach, konsulatach itp. na Ukrainie (Kamie-

niec Podolski, Kołomyja, Czerniowce, Iwano-Frankowsk),
• maj – targi edukacyjne wraz z towarzysząca konferencją warsz-

tatową NAFSA w USA (Filadelfia),
• październik – targi edukacyjne w Turcji (Stambuł),
• listopad – targi edukacyjne w Uzbekistanie (Taszkient),
• listopad – targi edukacyjne w Ukrainie (Kijów).

W dn. 19-20.04.2018 r. odbyła się druga edycja konferencji pod
nazwą: Integrating international students: perspectives from cities,
civil society and academia 2.0. Była to jedyna taka konferencja po-
święcona  tematowi  integracji  studentów  zagranicznych  nie  tylko
w środowisku lokalnym Lublina, ale również w skali ogólnopolskiej.
Organizatorem konferencji był Urząd Miasta Lublin, Wydział Strate-
gii i Obsługi Inwestorów. Konferencja miała na celu poznanie i opra-
cowanie  nowych dobrych praktyk integrujących studentów zagra-
nicznych ze społecznością lokalną, pokazanie i poznanie korzyści
płynących  z  obecności  studentów w mieście.  Zagraniczni  goście
ze Stanów Zjednoczonych,  Szwajcarii,  Wielkiej  Brytanii,  Niemiec,
Holandii, Włoch, a także przedstawiciele miast, uczelni i organizacji
pozarządowych z Poznania, Torunia, Gdańska, Bydgoszczy, Krako-
wa, Warszawy spotkali się w Lublinie, aby wymienić swoje poglądy
w dyskusjach oraz warsztatach, angażując przy tym do aktywności
pozostałych uczestników wydarzenia. Podczas konferencji poznali-
śmy nie tylko dobre praktyki w integracji studentów zagranicznych
ze społecznością lokalną, ale także, na jakie wsparcie może liczyć
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uczelnia  i  student  zagraniczny od nowo utworzonej  Narodowej
Agencji Wymiany Akademickiej.

Od  wielu  lat  Lublin  jest  gospodarzem  inicjatyw  i  wydarzeń
wspierające czasochłonny i pełen wyzwań proces międzykulturo-
wej integracji. W całej Europie przykłada się coraz większą wagę
do wspierania procesów integracji na poziomie lokalnym. Integra-
cja zakłada wychodzenie sobie naprzeciw obu stron – zarówno
nowo przybyłych, jak i starych mieszkańców i mieszkanek miasta.
W działaniach  na  rzecz  integracji  międzykulturowej  ważne  są,
więc  działania  zarówno  wobec  cudzoziemców  i  cudzoziemek
(wsparcie  związane  z  nauką  języka,  oprowadzanie  po  domu,
wspieranie kompetencji  związanych z wejściem na rynek pracy
i funkcjonowania w Polsce,  pomoc prawna,  i  inne)  jak  i  społe-
czeństwa przyjmującego – budowanie kompetencji międzykultu-
rowych,  przeciwdziałanie  dyskryminacji,  wspieranie  procesu
uwzględniania potrzeb we wszystkich zadaniach i usługach pu-
blicznych realizowanych na terenie miasta.

Od czerwca 2018 r. w ramach programu Study in Lublin został
wyznaczony  dodatkowy  cel  polegający  na  pomocy  w  wejściu
na rynek  pracy  zagranicznym  studentom  i  absolwentom  lubel-
skich uczelni.

2.9. Klaster Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych 
i Prozdrowotnych

Wysoka koncentracja geograficzna podmiotów oraz instytucji
funkcjonujących w branży medycznej, była jednym z elementów
wpływających na powstanie Klastra Lubelska Medycyna. Bliskość
geograficzna  pozwala  podmiotom  osiągać  dodatkowe  korzyści
wynikające z przepływu wiedzy oraz większego zaufania pomię-
dzy  współpracującymi  podmiotami.  Akademickość  Lublina  –  9
uczelni, w tym 5 publicznych i 4 niepubliczne – oraz liczba absol-
wentów studiów na kierunków medycznych, jak również zaawan-
sowane badania z zakresu nauk medycznych, prowadzone przez
lubelskie  jednostki  badawczo-rozwojowe  wpłynęły  na  decyzję
o zaangażowaniu Urzędu Miasta Lublin i współpracy z Uniwersy-
tetem Medycznym w Lublinie, przy tworzeniu i rozwijaniu Klastra
Lubelska Medycyna.
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Aktywność Klastra przejawiała się m.in. w obszarze promocji go-
spodarczej  oraz  działań  rozwijających  przedsiębiorczość  poprzez
m.in.:
• współpracę w zakresie praktyki i nauk medycznych między uczel-

niami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi, podmiotami
leczniczymi,  przedsiębiorcami,  instytucjami  otoczenia  biznesu
oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Obecnie Klaster Lu-
belska Medycyna skupia 139 członków, z czego 112 podmiotów
to przedsiębiorstwa. W ramach współpracy powołanych zostało
11 zespołów zadaniowych ds.:  Finansowania projektów w Kla-
strze z Funduszy Europejskich, Turystyki Medycznej; Polityki Se-
nioralnej; Technologii Inżynierii Medycznej w tym Biotechnologii
Medycznej; Ekosystemu Puławskiego Parku Naukowo-Technolo-
gicznego w Klastrze Lubelska Medycyna; Marketingu i Promocji
Klastra; Rehabilitacji; Stomatologii; Eksportu; Medycyny wetery-
naryjnej; Żywności funkcjonalne,

• realizację programu stażowego oraz praktyki  dla 15 studentów
z kierunku Zdrowie Publiczne Uniwersytetu Medycznego w Lubli-
nie oraz współpraca z 23 studentami kierunku Lingwistyka Stoso-
wana Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w ramach między-
narodowej  konferencji  Health  and  Medical  Tourism  Summit
Eastern Europe 2018 realizowanej przez Klaster,

• organizację 8 spotkań informacyjnych dla członków Klastra z za-
kresu podnoszenia kompetencji miękkich w pracy z pacjentem,
czy  prowadzenia  promocji  marketingowych na rynku lokalnym,
krajowym oraz rynkach zagranicznych,

• współpracę Klastra z Krajowym Punktem Kontaktowym Projek-
tów Europejskich oddział  w Lublinie oraz Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego,  w  zakresie  informowania  członków Klastra  o  do-
stępnych bezpłatnych szkoleniach w Lublinie dotyczących pozy-
skiwania funduszy unijnych,

• indywidualne oraz grupowe spotkania matchmakingowe oraz ne-
tworkingowe  skupiające  się  na  łączeniu  kompetencji  członków
Klastra w celu realizacji wspólnych projektów oraz tworzenia no-
wych innowacyjnych rozwiązań,
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• spotkania członków Klastra umożliwiają wymianę wiedzy i do-
świadczeń pomiędzy nauką i biznesem oraz identyfikację po-
tencjalnych obszarów współpracym,

• prowadzenie współpracy międzynarodowej z innymi klastrami
i przedsiębiorcami; sieciowanie i współpraca z innymi podmio-
tami w województwie lubelskim.

2.10. Promocja wizerunkowa miasta wśród młodych 
mieszkańców Lublina

W 2018 r. Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów kontynuował
realizację programów skierowanych do studentów oraz młodzieży
szkolnej:
• Spacery Lublin z Duszą – projekt skierowany jest do uczniów

szkół ponadgimnazjalnych i nowo przybyłych do Lublina stu-
dentów. Ich celem jest zachęcanie młodych ludzi do podejmo-
wania  różnych  aktywności,  również  tych  związanych  z  ich
przyszłością zawodową czy obywatelską.  Od 2017 r.  realizo-
wane są one w formie spacerów tematycznych: spacer akade-
micki, spacer kreatywny oraz spacer przedsiębiorczy,

• Akademia Lublin z Duszą – projekt Akademii skierowany jest
do  młodych  mieszkańców  Lublina,  którzy  chcą  spróbować
swoich sił w roli przewodnika, a także podzielić się swoja wie-
dza i pasją z rówieśnikami. Celem projektu jest opracowanie
tematycznych szlaków spacerowych lub gry miejskiej w obsza-
rze  potencjału  akademickiego,  biznesowego  oraz  gospodar-
czego miasta Lublin,

• Lublin Inspiruje Szkoły – cykl spotkań mających na celu przed-
stawienie  uczniom faktów dotyczących potencjału akademic-
kiego i gospodarczego Lublina oraz pokazanie miasta jako naj-
lepszego miejsca do studiowania, pracy i życia,

• IX edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową – konkurs
kierowany do studentów studiów magisterskich, inżynierskich,
licencjackich oraz doktoranckich,  którzy mają nowatorski  po-
mysł na rozwój Lublina i chcą się nim szerzej zająć w swojej
pracy dyplomowej.
Ponadto podpisano porozumienia z lubelskimi uczelniami wyż-

szymi o współpracy, dotyczące opracowanie programów kształ-
cenia i realizacji studiów dualnych oraz w zakresie prowadzenia
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wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w obszarze efek-
tywności  energetycznej  i  racjonalizacji  zużycia  energii  w  istnieją-
cych i projektowanych obiektach.

3. Inwestycje miejskie realizowane przez Wydział Inwestycji i
Remontów

Inwestycje miejskie realizowane przez Wydział Inwestycji  i  Re-
montów w 2018 r. to:
• Cmentarz  komunalny,  przy  Drodze  Męczenników  Majdanka  –

w 2018 r.  wydatkowano  495 348,06 zł,  zakończono  dobudowę
pomieszczeń  obsługi  cmentarza  komunalnego,  modernizację
oświetlenia i budowę monitoringu na terenie przyległym do kapli-
cy, rozbudowę oświetlenia zewnętrznego – główna aleja, rozbu-
dowę oświetlenia zewnętrznego w alejkach (452 520,31 zł), za-
kupiono pierwsze wyposażenie do sali pożegnań oraz podstawo-
we  meble  do  kancelarii  cmentarza  (36 561,75 zł),  zapłacono
za pełnienie  kompleksowego nadzoru  autorskiego  (6 150,00 zł)
oraz dokonano opłaty na rzecz PPIS w związku ze sprawowa-
niem  zapobiegawczego  nadzoru  sanitarnego  dla  w/w  zadania
(116,00 zł). Ogółem nakład inwestycyjny na zadanie realizowane
w latach 2016/2018 wyniósł 2 637 158,00 zł,

• Muszla Koncertowa w Ogrodzie Saskim – wydatkowano kwotę
106 477,04 zł.  Kontynuowano  roboty  budowlane  związane
z przebudową zadaszenia, wykonano roboty rozbiórkowe, ziem-
ne,  częściowo drogowe,  izolacje  przeciwwilgociowe konstrukcji
żelbetowych,  roboty  w  zakresie  nawierzchni  placu,  położenie
kostki  brukowej,  zrealizowano  dostawę  i  montaż  dźwigarów
drewnianych, roboty, dot. konstrukcji stalowej, dostawa i montaż
poszycia membranowego, pokrycia dachów, wykonanie podłogi
z drzewa modrzewiowego, roboty przygotowawcze pod wykona-
nie ściany frontowej, roboty budowlane w zakresie elewacji bu-
dynku od strony sceny, montaż drzwi, wykończenie okładzinami
z płytek  ściennych,  odtworzenie  oświetlenia,  roboty  malarskie
i towarzyszące,

• Brama Krakowska  –  wydatkowano  75 730,00 zł  za  wykonanie
i zamontowanie kraty bronnej w miejscu istniejących prowadnic
w Bramie Krakowskiej,
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• w budynku Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Wieniawskiej 14 –
zakończono roboty  związane  z  termomodernizacją  budynku.
W 2018 r. wydatkowano 3 480 897,46 zł za zrealizowane robo-
ty ogólnobudowlane, za wykonanie ekspertyzy podsumowują-
cej występowanie awifauny i chiropterofauny oraz tablicę infor-
macyjną.  Ogółem  wartość  inwestycji  realizowanej  w  latach
2013/2018 wyniosła 3 561 387,46 zł,

• u zbiegu ul. Sulisławickiej i Tetmajera za 53 643,53 zł częścio-
wo  wykonano  przebudowę  toru  rowerowego,  w  tym:  roboty
rozbiórkowe i ziemne. Zakończenie robót planuje się w drugim
kwartale 2019 r.,

• u zbiegu ul. Lotniczej 6, Puchacza 2 i Jastrzębiej 3 zaprojekto-
wano i częściowo doposażono istniejący plac zabaw zlokalizo-
wany na działce nr: 3/10, obr. 0019 ark. 9, znajdujący się po-
między blokami przy ul. Lotniczej 6, Puchacza 2 i Jastrzębiej 3.
W roku sprawozdawczym łącznie wydatkowano 66 702,90 zł,
z czego 50 000 zł ze środków Rady Dzielnicy Bronowice. Ogó-
łem  nakład  inwestycyjny  na  to  zadanie,  które  zakończono
w 2019 r. wyniósł 79 248,90 zł,

• u zbiegu ul. Sieciecha/Wojewodzińskiej za 45 825,41 zł zapro-
jektowano  i  zrealizowano  plac  zabaw  wraz  z  nawierzchnią,
ogrodzeniem oraz wykonano chodnik,

• u zbiegu ul. Glinianej i ul. Głębokiej za 64 000,00 zł zaprojekto-
wano  i  doposażono  istniejący  plac  zabaw  zlokalizowany
na działce nr 34/15, obręb 29 ark. 3, w tym: kwadrat sprawno-
ściowy,  drabinka  z  rączkami,  drabinka  pozioma z  drążkami,
pomost,

• przy ul. Husarskiej za 31 250,00 zł na ścieżce zdrowia wyko-
nano nawierzchnię bezpieczną z płyt EPDM,

• przy ul. Bohaterów Monte Casino za 107 010,00 zł wybudowa-
no plac zabaw,

• przy ul. Skautów naprzeciwko bloków nr 7 i 9 za 13 500,00 zł
wykonano pięć miejsc postojowych,

• przy ul. Nałkowskich 246 i 248 za 237 291,97 zł zrealizowano
rozbudowę placu zabaw o siłownię napowietrzną dla młodzie-
ży i dorosłych. Łącznie nakład inwestycyjny na to zadanie re-
alizowane w latach 2017/2018 wyniósł: 241 104,97 zł,
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• ul.  Lipińskiego  –  w  roku  sprawozdawczym  zapłacono
138 498,00 zł  za zrealizowany w roku poprzednim plac zabaw,
przy ul. Lipińskiego,

• w dzielnicy Szerokie wydatkowano łącznie 113 414,00 zł na wy-
konanie schodów terenowych wraz z poręczą i chodnik – dokoń-
czenie zejścia z ul. Słowian (34 993,50 zł). Ponadto opracowano
dokumentację projektową na budowę dwóch boisk do piłki siatko-
wej i do koszykowej z nawierzchni poliuretanowych oraz na do-
kończenie  zejścia  z  ulicy  Słowian  w  dzielnicy  Szerokie
(8 610,00 zł) oraz opracowano operat geodezyjny na wyłączenie
z produkcji rolniczej gruntu z działek położonych w Lublinie w re-
jonie  ul.:  Słowian,  Gnieźnieńskiej,  Biskupińskiej  i  Milczan
(500,00 zł), zrealizowano II etap budowy placu zabaw – wyposa-
żenie i dojście, przy ul. Biskupińskiej (69 310,50 zł),

• na osiedlu Czuby – za łączną kwotę  43 496,62 zł wykonano re-
mont  odcinka  chodnika,  przy  altanie  w  Parku,  im.  JP  II
(6 000,00 zł),  remont  odcinka  chodnika,  przy  ul.  Biedronki  13
(28 331,89 zł) oraz roboty związane z przesunięciem i poszerze-
niem boiska, przy ul. Szafirowej (9 164,73 zł),

• na osiedlu Kalinowszczyzna za  2 999,97 zł – dostarczono i za-
montowano 5 szt. ławek stalowych bez oparcia w pasie drogo-
wym na ul. Andersa,

• w związku z zakończeniem robót budowlanych w wąwozie Kalina
– w roku sprawozdawczym zapłacono 434 248,44 zł za wykona-
ne w 2017 r. roboty budowlane związane z poprawą warunków
rekreacyjnych w wąwozie Kalina. Zakres robót obejmował: budo-
wę placu zabaw, ogrodzenie, budowę siłowni plenerowej, street
workout`u,  siłownię  dla  osób  niepełnosprawnych,  ciągi  piesze,
oświetlenie, zieleń,

• na osiedlu Nałkowskich na Wrotkowie – za 6 968,12 zł – wykona-
no  remont  odcinka  chodnika  od  przejścia  dla  pieszych,
przy ul. Romera w kierunku bloku, przy ul. Nałkowskich 84,

• na osiedlu Karłowicza zrealizowano montaż słupów oświetlenio-
wych.  W 2018 r.  wydatkowano tylko  za nadzór  autorski  kwotę
184,50 zł, a za realizację robót – zapłata w wys. 85 000,00 zł na-
stąpiła w styczniu 2019 r. z zadania pn. „oświetlenie ulic, placów
i dróg.  Ogółem nakład inwestycyjny na to zadanie realizowane
w latach 2017/2018 wyniósł – 95 519,14 zł,
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• na osiedlu Czechów za kwotę łącznie 125 614,80 zł wykonano
oświetlenie urządzeń siłowni i Street Workout`u wraz z pełnie-
niem  nadzoru  autorskiego  (69 814,80 zł)  oraz  zapłacono
za wykonaną w 2017 r. wymianę nawierzchni bezpiecznej pia-
skowej na bezpieczną nawierzchnię z płyt SBR przy zestawie
do ćwiczeń Street Workout`u (55 800,00 zł),

• na osiedlu Lipniak zrealizowano za 24 600,00 zł odgrodzenie
ścieżki rowerowej od ogródków działkowych,

• ponadto zapłacono 348 055,56 zł za zrealizowane w 2017 r. ro-
boty budowlane związane z wykonaniem „Zacisza rekreacyjno-
edukacyjnego” w osiedlu Lipniak wraz z oświetleniem ulicznym
w pasie drogowym ul. Skubiszewskiego, Krwawicza i ul. Kle-
packiego. Wykonano elementy konstrukcyjne pod urządzenia
zabawowe  i  sprzęt  rekreacyjny,  nawierzchnie  bezpieczne,
montaż urządzeń zabawowych,  i  sprzętu rekreacyjnego.  Po-
nadto wykonano wiatę, ogrodzenie i oświetlenie terenu,

• w dzielnicy Stare Miasto – za 922,50 zł opracowano projekt wy-
konania i montażu tablicy informacyjnej nad Kamieniem Nie-
szczęścia, u zbiegu ul.: Jezuickiej i Gruella na Starym Mieście
w Lublinie,

• w związku z budową linii kablowej do zasilania oświetlenia pla-
cu  zabaw,  przy  ul.  Szczerbowskiego  dokonano  zapłaty
na rzecz Zarządu Dróg i Mostów za zajęcie pasa drogowego
(5,25 zł).
Inwestycje mające wpływ na rozwój miasta, inwestycje miej-

skie realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów – z udzia-
łem środków europejskich:
• w ramach projektu „Rewitalizacja części  Śródmieścia Miasta

Lublin" – przebudowa ciągu pieszego zrealizowano przebudo-
wę ciągu pieszego na ul.  Krakowskie Przedmieście od ulicy
Kapucyńskiej do ul. Lubartowskiej wraz z Pl. Łokietka. W roku
sprawozdawczym łącznie wydatkowano 14 111 579,79 zł.  Za-
płacono za wykonane w roku poprzednim przeniesienie pomni-
ka Nieznanego żołnierza na ul. Białą oraz za wykonanie nowej
formy pomnika na Pl. Litewskim (220 299,15 zł). Na dokumen-
tację  projektową  wydatkowano  łącznie  51 045,00 zł,  z  tego
na: projekt  nawierzchni  z  odtworzeniem  murów  barbakanu,
przy Bramie Krakowskiej  oraz projekt  studni  na Pl.  Łokietka
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(39 975,00 zł), na rewitalizację części Śródmieścia Miasta Lublin
– przebudowa istniejącego deptaka (6 150,00 zł),  na adaptację
projektu fundamentu pod Pomnik Nieznanego Żołnierza do nowej
lokalizacji pomnika na cmentarzu miejskim, przy ul. Białej, projekt
przeniesienia pomnika wraz z zagospodarowaniem oraz projekt
usunięcia kolizji  z istniejącą infrastrukturą (1 230,00 zł),  na Po-
mnik Nieznanego żołnierza na Placu Litewskim w miejscu istnie-
jącego obecnie fundamentu (3 690,00 zł). Wykonano oświetlenie
uliczne, zabezpieczenie fontann liniowych, małą architekturę, tj.
ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, donice z nasadzeniami
oraz instalacjami nawadniającymi i instalacją iluminacji  drzewa.
Dokonano opaty na rzecz PGE za przyłączenie do sieci dystrybu-
cyjnej,  zapłacono  za  wykonanie  sondażowo –  weryfikacyjnych
badań archeologicznych, za inwentaryzację badań archeologicz-
nych, wykonanie dokumentacji przebiegu i opracowanie wyników
tych badań, zapłacono za nadzory autorskie (13 840 235,64 zł).
Łącznie  nakład  inwestycyjny  na  przebudowę  deptaka  wyniósł
14 306 018,19 zł,

• w  ramach  projektu  „Ławka  Niepodległości  dla  Gminy  Lublin"
za 87 945,00 zł opracowano dokumentację projektową i wykona-
no „ławkę niepodległości” wraz z wyposażeniem multimedialnym
i przyłączem telekomunikacyjnym.
Na remonty w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta Lu-

blin wydatkowano ogółem 247 003,09 zł, z czego:
• w budynku Ratusza, przy Pl. Łokietka 1 (za 24 948,09 zł) – usu-

nięto skutki awarii centrali gaszenia oraz wykonano roboty stolar-
skie (wymiana progu w drzwiach),

• w budynku przy ul. Leszczyńskiego 20 (za 10 582,55 zł) – wyko-
nano naprawę nawierzchni parkingu,  przy studzience deszczo-
wej,  remont  pokoju  biurowego  oraz  usunięto  awarię  instalacji
c.o.,

• w budynku przy ul. Wieniawskiej 14 (za 29 675,70 zł) – usunięto
awarię  dźwigu osobowego,  awarię  instalacji  zimnej  wody oraz
naprawę systemu DSO i MCR Omega,

• w budynku, przy ul. Filaretów 44 (za 2 000,00 zł) – wykonano re-
mont posadzki w budynku,

• w budynku przy Pl. Litewskim 1 (za 15 375,00 zł) – wykonano na-
prawę i konserwację schodów wejściowych w budynku,
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• w budynku przy ul. Podwale 3a (za 615,00 zł) – usunięto awa-
rię instalacji wod.-kan.,

• w budynkach przy Pl. Łokietka 1,ul. Filaretów 44 oraz ul. Lesz-
czyńskiego 20 za kwotę łącznie 57 072,00 zł wykonano remont
ogólnobudowlany pomieszczeń.
W ramach utrzymania obiektów zabytkowych za łączną kwotę

24 361,65 zł:
• w  budynku  Ratusza  –  dokonano  demontażu  tablicy  Krzyż

Grunwaldu ze ściany frontowej (3 690,00 zł),
• w  budynku  Trybunału  Koronnego  – remont  sanitariatów

(20 671,65 zł).
W ramach utrzymania zasobów komunalnych w roku sprawoz-

dawczym wydatkowano łączną kwotę 82 373,10 zł, za którą zre-
alizowano demontaż kominów stalowych,  usunięcie ruchomego
pokrycia dachu oraz ogrodzenia z siatki na słupkach w budynku
dawnej słodowni Vetterów przy ul. Misjonarskiej 22 (81 672,00 zł)
oraz na skwerze, przy ul. Lipowej 15 (przy cmentarzu) – wykona-
no roboty w studni wodomierzowej oraz oplombowania wodomie-
rza (701,10 zł).

Na  opracowania  dokumentacji  projektowej,  które  wpływać
będą na rozwój miasta, na inwestycje miejskie w 2018 r. wydatko-
wano  ogółem  kwotę  2 261 136,55 zł,  w  tym  na  potrzeby
(1 189 204,55 zł):
• Szkoły  Podstawowej  nr  5,  ul.  Smyczkowa 3  –  uaktualniono

kosztorysy  inwestorskie  na  przebudowę  boiska  sportowego
wraz z instalacją oświetleniową (500,00 zł),

• Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Tumidajskiego 6a
–  opracowano  dokumentację  projektową  na  budowę  drogi
przeciwpożarowej wraz z placem manewrowym, miejscami po-
stojowymi oraz przebudową zjazdu od strony ul. Niepodległo-
ści (30 802,80 zł),

• Szkoły Podstawowej nr 42, ul. Rycerska 9 – opracowano kon-
cepcję architektoniczno-budowlaną budowy sali gimnastycznej
(66 384,95 zł),

• Zespołu Szkół nr 12, przy ul. Sławinkowskiej 50 – opracowano
projekt  koncepcyjny  i  program  funkcjonalno-użytkowy  wraz
z kalkulacją kosztów dla obiektu przedszkola, jako rozbudowa
(65 190,00 zł),
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• Szkoły Podstawowej nr 52, ul. Jagiełły 11 – opracowano  wielo-
branżową  koncepcję  architektoniczno-budowlaną  rozbudowy
kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej nr 52, przy ul. Jagiełły 11
wraz z opłatami na rzecz PPIS (58 276,00 zł),

• Szkoły Podstawowej nr 52, ul. Jagiełły 11 – opracowano wielo-
branżową koncepcję architektoniczno-budowlaną rozbudowy tej
szkoły o segmenty dydaktyczne (89 175,00 zł),

• budynku Bursy Zespołu Szkół Budowlanych, opracowano  doku-
mentację projektową na termomodernizację (88 560,00 zł),

• Bursy Szkolnej nr 1, przy ul. Popiełuszki 7 – opracowano projekt
wykonawczy instalacji wentylacji 11 pokoi mieszkalnych, galerii,
sali komputerowej i łazienki (21 525,00 zł),

• Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Rzeckiego 10 – opra-
cowano dokumentację projektową na przebudowę boisk sporto-
wych (52 275,00 zł),

• Szkoły Podstawowej nr 23, ul. Podzamcze 9 – opracowano doku-
mentację  projektową  na  remont  małej  niecki  basenu
(20 910,00 zł),

• Szkoły Podstawowej nr 38, ul. Wołodyjowskiego 13 – opracowa-
no dokumentację projektową na remont i przebudowę kuchni i ja-
dalni z przebudową węzła cieplnego (49 306,80 zł),

• Przedszkola nr 5, ul. Spokojna 13  – opracowano dokumentację
projektową schodów prowadzących  do ogrodu  przedszkolnego
i muru oporowego (11 070,00 zł),

• Przedszkola nr 76, ul. Paderewskiego 12 – opracowano eksper-
tyzę techniczną stanu technicznego budynku (21 525,00 zł),

• ponadto w 2018 r.  za  łączną kwotę  215 250,00 zł  opracowano
dokumentację projektową na termomodernizację budynku Szkoły
Podstawowej  nr  6,  przy  ul.  Czwartków 11  (81 180,00 zł)  oraz
koncepcję budowy sali  gimnastycznej wraz z zapleczem w bu-
dynku III L.O., plac Wolności 4 (134 070,00 zł), za które to płat-
ności nastąpiły w 2019 r.
Opracowano dokumentację projektową:

• rozbudowy infrastruktury technicznej  terenu na  Cmentarzu Ko-
munalnym w Lublinie (59 040,00 zł),

• na przebudowę istniejącej wojskowej bocznicy kolejowej nr 243
w związku z planowaną budową ul. Dywizjon 303 (63 960,00 zł),
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• na wykonanie skweru z placem zabaw, przy ul. Szwoleżerów
(5 535,00 zł),

• na budowę placu zabaw przy ul. Zana (3 075,00 zł),
• na  odbudowę  woliery  dla  pawi  oraz  rozbudowę  sieci  eNN

w Ogrodzie Saskim (67 829,80 zł),
• na budowę oświetlenia, siłowni zewnętrznej, ławek, tymczaso-

wego utwardzenia terenu / doposażenie istniejącego placu za-
baw i terenów rekreacyjnych na dz. 2 i 3 obr. 11 ark. 16, przy
ul. Skrzynickiej (3 075,00 zł),

• na budowę boiska do streetballu i skatparku z urządzeniami te-
renowymi, obiektami małej architektury, oświetleniem i monito-
ringiem przy ul. Rusałka (46 740,00 zł),

• na  budowę dwóch  boisk  do  piłki  siatkowej  i  do  koszykowej
z nawierzchni  poliuretanowych  oraz  na  dokończenie  zejścia
z ul. Słowian w dzielnicy Szerokie (8 610,00 zł) oraz opracowa-
no operat geodezyjny na wyłączenie z produkcji rolniczej grun-
tu  z  działek  położonych  w  Lublinie  w  rejonie  ul.:  Słowian,
Gnieźnieńskiej, Biskupińskiej i Milczan (500,00 zł),

• na  budowę Parku na  Błoniach  –  w ramach zadania  „zieleń
w mieście” (26 900,10 zł) – na opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na budowę dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz
z oświetleniem na terenie parku,  im. JP II  na Czubach oraz
na doświetlenie amfiteatru w w/w parku (38 990,00 zł),
-  na  wykonanie  systemu  monitoringu  oraz  projekt  parku  –
Bluszczowa Park (28 782,00 zł),

• na budowę ciągu pieszo-rowerowego od ścieżki pieszo-rowe-
rowej  biegnącej  wzdłuż  rzeki  Bystrzycy  do  ul.  Rąblowskiej
(12 054,00 zł),

• na rewitalizację wąwozu pomiędzy ul. Kompozytorów Polskich
i ul. Szeligowskiego (21 000,00 zł),

• na  budowę  ciągu  pieszego  ze  schodami  terenowymi  oraz
oświetleniem  w  pobliżu  ul.  Ruckemana  i  w  wąwozie
(12 363,10 zł).
Inwestycje w odniesieniu do koncepcji i projektów przyszłych

inwestycji mających wpływ na rozwój miasta, inwestycje miejskie
realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów – z udziałem
środków europejskich (1 071 932,00 zł):
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• w ramach projektu: „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla
Lubelskiego  Obszaru  Funkcjonalnego”  –  w  2018 r.  zapłacono
1 045 653,00 zł za wykonaną w roku poprzednim koncepcję zin-
tegrowanego  centrum  komunikacji  dla  LOF  –  dotyczy  dworca
wraz z układem komunikacyjnym,

• w ramach projektu: „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego
w Lublinie znajdującego się obszarze Zintegrowanego Centrum
Komunikacyjnego dla LOF" w 2018 r. wydatkowano 26 279,00 zł
i zapłacono za wykonanie usługi eksperckiej w zakresie wsparcia
procesu  rewitalizacji  przyrodniczej  Parku  Ludowego  –  druga
część opłaty, wykonano aktualizację kosztorysów do projektu wy-
konawczego oraz wprowadzono zmiany w dokumentacji projek-
towej.

4. Planowanie przestrzenne

4.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego

W lutym 2018 r. zakończono proces ponownego (IV) uzgadniania
i opiniowania projektu nowej edycji Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, ze zmianami
wynikającymi z uwzględnienia (w całości lub w części) uwag złożo-
nych  w  ramach  procedury  I  wyłożenia  do  wglądu  publicznego.
Od dn.  21.03.-23.04.2018 r.  odbyło  się  II  wyłożenie  projektu  Stu-
dium,  z terminem  składania  uwag  wyznaczonym  do dn.
15.05.2018 r. Dyskusja publiczna miała miejsce w dn. 11.04.2018 r.,
a oprócz niej odbyło się na zaproszenie Prezydenta Miasta Lublin,
pięć dodatkowych, otwartych spotkań konsultacyjnych zespołu pro-
jektowego z mieszkańcami na temat rozwiązań przyjętych w projek-
cie. Dodatkowo w dn. 30.05.2018 r. odbyła się XLV nadzwyczajna
sesja Rady Miasta Lublin, przy udziale Prezydenta, Sekretarza Mia-
sta, Dyrektorów UM, Radnych Rady Dzielnic oraz licznie przybyłych
mieszkańców, na której omawiana była problematyka nowej edycji
Studium. Kolejnym etapem prac była szczegółowa analiza uwag,
złożonych w ramach procedury II wyłożenia do wglądu publicznego.
Do końca roku etap ten był w toku opracowania.
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4.2. Plany miejscowe

Plany  miejscowe  obejmują  fragmenty  obszaru  gminy  i  są
szczegółowym opracowaniem określającym przeznaczenie tere-
nu. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, musi zacho-
wać zgodność ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego, które jest rodzajem dokumentu strate-
gicznego gminy.

W  2018 r.  zostały  uchwalone  nowe  plany  o  łącznej  pow.
275,8 ha oraz zmiany planów o łącznej pow. 109,7 ha.

Plany miejscowe uchwalone w 2018 r.:
Lp. Nr uchwały Data podję-

cia
Uchwała w sprawie

1. 1024/XXXIX/2018 25.01.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Lublin - część I w rejonie 
ul. Nałęczowskiej

2. 1073/XLI/2018 22.03.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Lublin - część I obszar pół-
nocno-wschodni dla obszarów: C - 
położonego w rejonie ul. Konwaliowej
i Dożynkowej oraz D - położonego 
w rejonie ul. Dożynkowej i Narcyzo-
wej

3. 1074/XLI/2018 22.03.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Lublin - część I obszar pół-
nocno-wschodni dla obszaru I - poło-
żonego w rejonie ul. Brzozowej

4. 1108/XLIV/2018 24.05.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Lublin - część III w rejonie 
al. M. Smorawińskiego - część pół-
nocna

5. 1109/XLIV/2018 24.05.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Lublin - część III dla ob-
szaru L - położonego w rejonie ul. F. 
Stefczyka

6. 1110/XLIV/2018 24.05.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego pla-
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nu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin - część III dla obszarów: 
A - położonego w rejonie ul. Beskidz-
kiej, B - położonego w rejonie ul. Braci 
Wieniawskich, D - położonego w rejo-
nie ul. Karpackiej, E - położonego 
w rejonie al. Kompozytorów Polskich 
i ul. Braci Wieniawskich, F - położone-
go w rejonie ul. K. Lipińskiego, G - po-
łożonego w rejonie ul. Z. Noskowskie-
go, H - położonego w rejonie ul. Orato-
ryjnej, I - położonego w rejonie ul. Pa-
ryskiej, J - położonego w rejonie 
ul. Skołuby, M - położonego w rejonie 
ul. W. Żywnego i Żelazowej Woli

7. 1111/XLIV/2018 24.05.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin - część I - obszar 
wschodni w rejonie ul.: Dożynkowa - 
Goździkowa

8. 1112/XLIV/2018 24.05.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Lublin - część II w rejonie ul.: 
Jutrzenki i Różanej

9. 1150/XLVI/2018 28.06.2018 r. uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Ekolo-
gicznego Systemu Obszarów Chronio-
nych Miasta Lublin dla wybranych te-
renów położonych w rejonach dolin 
rzecznych - rejon Czechówka - 
CZĘŚĆ I

10. 1151/XLVI/2018 28.06.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Lublin - część II w rejonie ul.: 
W. Orkana, Hetmańska i Szaserów

11. 1191/XLVII/2018 06.09.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Lublin część I - obszar zachod-
ni, Obszar B - rejon ul.: Nałęczowskiej,
Wojciechowskiej, Bliskiej

12. 1192/XLVII/2018 06.09.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Lublin część I - obszar zachod-
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ni, Obszar C - rejon ul. Wojciechow-
skiej

13. 1193/XLVII/2018 06.09.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Lublin część I - obszar za-
chodni, Obszar E - rejon ul. Aksini

14. 1194/XLVII/2018 06.09.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Lublin część I - obszar za-
chodni, Obszar F - rejon ul.: Judyma 
i Wertera

15. 1195/XLVII/2018 06.09.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Lublin część I - obszar za-
chodni, Obszar G - rejon ulicy Kmici-
ca

16. 1196/XLVII/2018 06.09.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Lublin część I - obszar za-
chodni, Obszar H - rejon ul.: Zagłoby,
al. Kraśnicka

17. 1197/XLVII/2018 06.09.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Lublin część I - obszar za-
chodni, Obszar I - rejon ul. Lędzian

18. 1198/XLVII/2018 06.09.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Lublin część I - obszar za-
chodni, Obszar K - rejon ul.: Powsta-
nia Styczniowego i Wojciechowskiej

19. 1199/XLVII/2018 06.09.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Lublin część I - obszar za-
chodni, Obszar M - rejon ul. Raszyń-
skiej

20. 1200/XLVII/2018 06.09.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Lublin część I - obszar za-
chodni, Obszar P - rejon ul. Farma-
ceutycznej

21. 1241/XLIX/2018 25.10.2018 r. uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta
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Lublin dla obszarów położonych w re-
jonie ul. Krochmalnej oraz linii kolejo-
wej

22. 1242/XLIX/2018 25.10.2018 r. uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego rejonu 
ul.: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go 
Maja, Al. Zygmuntowskie i Piłsudskie-
go

23. 16/II/2018 20.12.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Lublin w rejonie Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, część IV - ob-
szar A

24. 17/II/2018 20.12.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 1241/XLIX/
2018 Rady Miasta Lublin z 
dn.25.10.2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin dla ob-
szarów położonych w rejonie ul. 
Krochmalnej oraz linii kolejowej

Obszary, w których przystąpiono do  opracowania planów miej-
scowych:

Lp. Nr uchwały Data podjęcia Uchwała w sprawie

1. 1107/XLIV/2018 24.05.2018 r. przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Lublin - część I - obszar 
zachodni

2. 1148/XLVI/2018 28.06.2018 r. przystąpienia do sporządzenia zmian 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Lublin - 
część II

3. 1149/XLVI/2018 28.06.2018 r. przystąpienia do sporządzenia zmian 
miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Lublin - 
część IV i IVB

Inne podjęte uchwały w 2018 r.:
Lp. Nr uchwały Data podjęcia Uchwała w sprawie

1. 1152/XLVI/2018 28.06.2018 r. oceny aktualności Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzenne-
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go miasta Lublin

4.3. Ekonomiczne skutki opracowania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego

W 2018 r.  prowadzono 13 postępowań w trybie art.  36 i  37
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w spra-
wie żądania odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nierucho-
mości. W wyniku rozpatrzenia 10 wniosków uznano za niezasad-
ne i odmówiono uznania roszczeń. 2 wnioski są w toku postępo-
wania.  1 wniosek został  rozstrzygnięty w wyniku postępowania
przed Sądem Okręgowym w Lublinie.

W tym samym okresie prowadzono 25 postępowań o ustalenie
w drodze decyzji jednorazowej opłaty (renta planistyczna), z tytu-
łu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego: wydano 11 decy-
zji ustalających opłatę, 2 postępowania umorzono z powodu bra-
ku wzrostu wartości nieruchomości. Pozostałe sprawy są w toku.

Przeanalizowano  7 500  aktów  notarialnych  zbycia  nierucho-
mości, z czego do szczegółowej analizy wyselekcjonowano 270,
dla ustalenia celowości podjęcia postępowania o ustalenie opłaty
planistycznej.

Ponadto wykonano 24 prognozy skutków finansowych planów
miejscowych i 20 prognoz dla projektów planów w toku opraco-
wania.
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. 2. DROGOWNICTWO I TRANSPORT
ZBIOROWY

1. Działalność Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w 2018 r.

1.1. Zadania własne bez udziału środków europejskich

Planowane w kwocie 91 886 264 zł  wydatki  realizowane bez
udziału  środków  europejskich,  związane  m.in.  z  utrzymaniem,
budową i przebudową dróg w mieście, turystyką oraz gospodarką
komunalną  zwiększone  zostały  do  wys.  92 473 000 zł. Kwota
zwiększenia  wynika  ze  zmian  dokonanych  przez  Radę  Miasta
i Prezydenta Miasta Lublin.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 586 736 zł  jest
wynikiem zwiększenia wydatków na:
• drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 662 192 zł,
• drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) – 2 706 491 zł,
• pozostałą  działalność  (rozdz.  60095  i  rozdz.  90005)  –

439 477 zł,
• turystykę (rozdz. 63095) – 299 000 zł,
• gospodarkę mieszkaniową (rozdz. 70005) – 3 230 zł,
• opłaty za usługi wodne (rozdz. 90001) – 21 430 zł,
• utrzymanie zieleni (rozdz. 90004) – 221 447 zł,
• oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) – 2 243 467 zł,

przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na:
• drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015)

– 5 206 716 zł,
• likwidację dzikich wysypisk (rozdz. 90002) – 39 282 zł,
• oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 764 000 zł.

Ponadto dokonano przeniesień planowanych wydatków mię-
dzy zadaniami i grupami wydatków.
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W 2018 r. zrealizowano wydatki własne bez udziału środków
europejskich w kwocie 83 830 551,49 zł, stanowiące 90,65 % pla-
nu, które przeznaczone zostały na:
• wydatki bieżące – 56 679 676,87 zł (93,07 %),  w tym: wydatki

związane z remontami – 5 256 955,87 zł (97,37 %),
• wydatki majątkowe – 27 150 874,62 zł (86,00 %).

Realizacja wydatków własnych bez udziału środków europej-
skich w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia
się następująco:

W dziale Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne w mia-
stach na prawach powiatu planowane w wys. 14 977 284 zł wy-
datki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w 2018 r. zreali-
zowane zostały na kwotę 13 081 641,32 zł (87,34 %), którą prze-
znaczono na:
• bieżące utrzymanie dróg – 6 954 123,35 zł (82,66 %) obejmu-

jące wydatki na:
-  naprawy m.in.: cząstkowe 3 765 m2 nawierzchni jezdni, wy-
pełnienie ubytków nawierzchni jezdni ulic na ponad 2 900 m2,
nawierzchni chodników na ponad 1 646 m2, naprawy elemen-
tów pasa drogowego, ulepszanie poboczy, czyszczenie rowów,
naprawy schodów, regulacja studni kanalizacyjnych, spoinowa-
nie  spękanych  nawierzchni  bitumicznych,  montaż  4  ławek
na ul. Lwowskiej od strony budynku szkoły – 1 599 744,37 zł,
-  utrzymanie  drogowych  obiektów  inżynierskich  –
476 398,13 zł,
- opłaty za energię, utrzymanie 142 sygnalizacji świetlnych, 15
znaków zmiennej treści, 5 znaków drogowych D-6 oraz zdalne
monitorowanie  sygnalizacji  świetlnych (naprawy,  zmiany roz-
wiązań technicznych, w tym zmiany programów ulicznych sy-
gnalizacji,  konserwacje i obsługa urządzeń ulicznych sygnali-
zacji świetlnych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz
służących zapewnieniu łączności) – 2 393 367,25 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. montaż, demontaż i napra-
wa tarcz znaków i  tablic drogowych, słupków i  wysięgników,
elementów infrastruktury rowerowej, płotków i słupków wygro-
dzeniowych, barier ochronnych, luster drogowych, wykonanie
lub usunięcie oznakowania poziomego) – 1 332 340,20 zł,
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- ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej
(w tym m.in: sfinansowano wykonanie 148 oraz naprawę 60 tabli-
czek z nazwami ulic, przeglądy dróg oraz wideorejestrację dróg)
– 423 416,69 zł,
- usuwanie i przechowywanie pojazdów – 500 100,25 zł,
- utrzymanie ekranów akustycznych – 139 686,46 zł,
-  wykonanie  ekspertyzy  przepustu  w  ciągu  al.  Solidarności  –
84 870,00 zł,
- wpłata na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu, w sto-
sunku  do  którego  wyrokiem  sądowym  orzeczono  przepadek
na rzecz gminy – 4 200,00 zł,

• strefę płatnego parkowania –  2 501 951,23 zł (100 %) – wydatki
dotyczą  obsługi  strefy  płatnego  parkowania,  którą  zajmuje  się
operator  zewnętrzny  wyłoniony w ramach przetargu nieograni-
czonego i  związane są z oznakowaniem strefy,  wyposażeniem
strefy w parkomaty, zorganizowaniem oraz prowadzeniem syste-
mu monitorowania i kontroli, serwisowaniem i naprawą urządzeń
oraz bieżącym utrzymaniem terenu płatnego parkowania,

• remonty  dróg,  ciągów  pieszo-jezdnych,  chodników,  parkingów,
schodów i kładek dla pieszych – 1 639 107,57 zł (10 %) – w okre-
sie  sprawozdawczym  zaprojektowano  i  wykonano  remont
ul. Krężnickiej  (odcinek  od  posesji  nr  71b  do  skrzyżowania
z ul. Pasieczną) o łącznej dł. 2 145 m. W ramach prac wykonano
wymianę  nawierzchni  jezdni  o  pow.  13 980 m2,  wymianę  frag-
mentów nawierzchni chodników po obydwu stronach z kostki bru-
kowej  o  pow.  310 m2,  wymianę  części  nawierzchni  zjazdów
o pow.  60 m2 oraz  wykonanie  nowych  poboczy  z  kruszywa
o pow. 1 760 m2,

• remonty sygnalizacji świetlnych – 439 023,90 zł (75,67 %) – wy-
datki dotyczą kosztów dostosowania urządzeń sygnalizacji do ak-
tualnie obowiązujących przepisów w zakresie wyposażenia sy-
gnalizacji  świetlnych  w  sygnalizatory  akustyczne  adaptacyjne
na 65 skrzyżowaniach oraz wyposażenia sygnalizacji świetlnych
w wibracyjne przyciski dla pieszych z funkcjami dla osób z dys-
funkcją wzroku na 18 skrzyżowaniach,

• zadania  zgłoszone  przez  jednostki  pomocnicze  miasta  –
162 746,39 zł (99,85 %), z tego:
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- Rada Dzielnicy Czechów Południowy – 45 000,00 zł (100 %)
– remont ciągu pieszego przy ul. Koncertowej 7,
- Rada Dzielnicy Czechów Północny – 5 700,00 zł (100 %) –
zakup 4 szt. ławek przy ul. Zelwerowicza,
- Rada Dzielnicy Czuby Południowe – 23 100,00 zł (100 %) –
remont  chodnika  w  ciągu  ul.  Filaretów  od  ul.  Bursztynowej
do wiaduktu nad parkiem im. Jana Pawła II. Zakup ławki przy
budynku Szmaragdowa 1 (dz. Nr 56/2),
-  Rada Dzielnicy Głusk – 997,30 zł  (99,73 %) – wyrównanie
drogi nr 18, przyległej do ul. Zorza,
- Rada Dzielnicy Ponikwoda – 6 449,10 zł (96,26 %) – zakup
tablicy ogłoszeniowej przy ul. Pliszczyńskiej. Zakup ławki przy
stacji roweru miejskiego przy ul. Węglarza – ul. Walecznych.
Ulepszenie  drogi  gruntowej  od  ul.  Pliszczyńskiej  do  posesji
Pliszczyńska 39c (sięgacz),
- Rada Dzielnicy Węglin Południowy – 4 499,99 zł (100 %) –
ustawienie trzech ławek z oparciem na terenie dzielnicy,
-  Rada  Dzielnicy  Wrotków – 57 000,00 zł  (100 %)  –  remont
chodnika przy ul.  Diamentowej  od skrzyżowania  ul.  Romera
i ul.  Diamentowej  do  wyjazdu  ze  Spółdzielni  Pszczelarskiej
APIS. Remont chodnika przy ul. Diamentowej pomiędzy wyjaz-
dem ze Spółdzielni Pszczelarskiej APIS a Omega Import (dz.
nr 94),
- Rada Dzielnicy Zemborzyce – 20 000,00 zł (100 %) –  ulep-
szenie pobocza ul.  Krężnickiej  na odcinku od ul.  Pasiecznej
do ul. Marzanny,

• inwestycje – 1 384 688,88 zł (89,26 %), z tego:
- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodni-
ków, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – 374 870,37 zł
(96,12 %),  z  tego:  dokończenie  budowy  chodnika  wzdłuż
ul. Sławinkowskiej  (od  ul.  Lisa  do  ul.  Zbożowej)  –
166 907,37 zł.  Wykonano  160 m  chodnika  o  nawierzchni
z kostki brukowej w ul. Sławinkowskiej po stronie wschodniej
na odcinku od istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowania
z ul. Jana Lisa do ul. Mieczykowej. Przebudowano nawierzch-
nię zjazdów oraz wykonano odwodnienie liniowe; budowa ak-
tywnych przejść dla pieszych na ul. Kunickiego w okolicy stacji
paliw ORLEN oraz przy skrzyżowaniu z ul. Reja – 11 685,00 zł.
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Opracowano dokumentację projektową dotyczącą montażu ele-
mentów aktywnych dla dwóch przejść dla pieszych zlokalizowa-
nych na ul.  Kunickiego  – ul.  Kraszewskiego i  ul.  Kunickiego  –
ul. Reja; budowa chodnika przy ul. Herberta (w okolicach pętli au-
tobusowej  przy  ul.  Smoluchowskiego)  wraz  z  doświetleniem –
153 720,00 zł.  Zaprojektowano  i  wykonano  chodniki  z  kostki
w obrębie skrzyżowania ul.: Smoluchowskiego, Herberta, Budow-
lanej o łącznej dł. 200 m. Wykonano również dwa przejścia dla
pieszych i oświetlenie uliczne fragmentu ul. Herberta (pętla auto-
busowa); budowa schodów i zjazdu dla wózków na skarpie obok
przystanku  „Park  Akademicki  03"  przy  ul.  Głębokiej  –
42 558,00 zł. W ramach prac wykonano schody z bloczków beto-
nowych wraz z ustawieniem balustrady stalowej  i  zjazdem dla
wózków.  Dokonano  wymiany  nawierzchni  odcinka  chodnika
od nowo wybudowanych schodów do istniejących schodów w re-
jonie ul. Sowińskiego,
-  budowa  sygnalizacji  świetlnych  –  338 496,00 zł  (99,56 %)  –
w okresie  sprawozdawczym  wykonano  sygnalizację  świetlną
na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul.: Krańcowa-
Dulęby-Elektryczna, odtworzono chodnik, tereny zielone oraz po-
niesiono wydatek za pełnienie nadzoru autorskiego,
-  zadania  zgłoszone  przez  jednostki  pomocnicze  miasta  –
181 000 zł (100 %), z tego: Rada Dzielnicy Głusk – 15 000,00 zł
(100 %) – wykonanie chodnika dla pieszych przy ul. Wygodnej
od  posesji  Wygodna  8;  Rada  Dzielnicy  Rury  –  10 000,00 zł
(100 %)  –  poniesiony  wydatek  przeznaczono  na wykonanie
chodnika na wysokości skrzyżowania ul.: Zana i Filaretów; Rada
Dzielnicy Sławin – 45 000,00 zł (100 %) – zrealizowano budowę
chodnika przy ul. Zbożowej 71-73 wraz z przebudową chodnika
po  stronie  południowej  ul.  Świerkowej  pomiędzy  ul.  Zbożową
a ul. Tulipanową; Rada Dzielnicy Tatary – 11 000,00 zł (100 %) –
budowa  schodów/pochylni  od  przystanku  MPK  Przyjaźni  02
w kierunku  zachodnim;  Rada  Dzielnicy  Zemborzyce  –
100 000,00 zł  (100 %) –  wykonano przebudowę chodnika przy
ul. Janowskiej od ul. Pod Gajem do nr 80A,
-  zadania  w  ramach  budżetu  obywatelskiego  –  490 322,51 zł
(76,57 %), z tego: zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV
– Miejsca parkingowe dla Wrotkowa – 146 999,99 zł (49,49 %) –
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w związku z faktem, iż w ramach dokumentacji przyszłościowej
opracowywany jest projekt przebudowy ul. Romera i ul. Sam-
sonowicza  obejmujący  miejsca  postojowe  dla  samochodów,
z przedmiotowego zadania wyłączona została budowa parkin-
gów na tych ulicach. Z powyższej kwoty sfinansowano wyko-
nanie 12 miejsc parkingowych w pasie drogowym na ul. Wa-
powskiego przy skrzyżowaniu z ul. Nałkowskich oraz 22 miej-
sca parkingowe w pasie drogowym na ul. Wolińskiego;  zada-
nia w ramach budżetu obywatelskiego IV – Wykonanie prawo-
skrętu z ul. Żywnego w ul. Elsnera – 343 322,52 zł (100 %) –
w okresie  sprawozdawczym  zaprojektowano  i  wykonano
prawo-skręt z ul. Żywnego w ul. Elsnera wraz z przebudową
kolidującej infrastruktury. Wykonane prace polegały na przebu-
dowie ul. Żywnego i budowie trzeciego pasa ruchu w kierunku
ul. Elsnera, wykonaniu nowego chodnika, zatoki postojowej dla
TAXI w kierunku ul. Symfonicznej. Ponadto przebudowano od-
cinek kanalizacji deszczowej, odtworzono tereny zielone, wy-
konano nasadzenia rekompensacyjne oraz oznakowanie pio-
nowe i poziome.
W rozdziale  Drogi  publiczne i  gminne zaplanowane w wys.

25 334 737 zł  wydatki  tego  rozdziału  zrealizowane  zostały
w 94,75 %, w kwocie 24 005 251,65 zł. Wydatki obejmują:
• bieżące utrzymanie dróg –  3 177 928,29 zł  (93,32 %), w tym

m.in. obejmujące przede wszystkim wydatki na:
-  utrzymanie  oznakowania  pionowego  i  poziomego  –
842 649,80 zł,
- opłaty za energię, koszty zdalnego monitorowania sygnaliza-
cji świetlnych, utrzymanie 3 sygnalizacji świetlnych oraz 2 zna-
ków drogowych D-6 – 55 071,36 zł,
- utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 46 496,87 zł,
- naprawy ponad 2 245 m2 nawierzchni  chodników,  naprawy
cząstkowe i wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na pow.
ponad 8 590 m2, profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg
gruntowych na pow. ponad 14 301 m2, ulepszenie nawierzchni
dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na pow.
ponad 15 129 m2, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych de-
struktem  bitumicznym  na  pow.  ponad  17 251 m2 –
2 233 636,14 zł,

KP-KP.0057.1.2019                                                                                      nr dokumentu: 82527/06/2019



.2. DROGOWNICTWO I TRANSPORT ZBIOROWY 52

- ponadto w ramach powyższej kwoty wykonano m.in.: naprawy
cząstkowe  102 m2 nawierzchni  jezdni  betonem  asfaltowym
na ul. Uśmiechu, naprawę 346 m ul. Nadrzecznej poprzez ułoże-
nie  warstwy  ścieralnej  na  odcinku  od  ul.  Dywizjonu  303
do ul. Kraszewskiego o pow. 1 038 m2, zatoki parkingowe o pow.
900 m2 przy ul. Pogodnej z płyt ażurowych na terenie zielonym
na  odcinku  pomiędzy  ul.  Lotniczą  i  ul.  Sowią,  wymianę  na-
wierzchni  ul.  Zawilcowej  na odcinku 867 m od ul.  Krokusowej,
stanowiącej dojazd do ogrodu działkowego i budowanego parku,
-  natomiast  montaż  słupków typu:  „Lublin"  uniemożliwiających
nielegalne parkowanie na wybranych ulicach w centrum miasta
nie został wykonany z uwagi na brak ofert w dwukrotnie ogłoszo-
nym przetargu,
-  po  konsultacjach  z  mieszkańcami  odstąpiono  od  wykonania
dwóch spowalniaczy i jednego przejścia wyniesionego na ul. Ful-
mana,

• remonty  dróg,  ciągów  pieszo-jezdnych,  chodników,  parkingów,
schodów i kładek dla pieszych – 1 845 234,84 zł (100 %).  Z po-
wyższej kwoty sfinansowano remont:
- ul. Pana Balcera (o dł. 220 m) – 415 348,93 zł,
- ul. Żelazowej Woli (o dł. 538 m) – 690 462,96 zł,
- ul. Sokolniki (o dł. 521 m) – 78 652,35 zł,
- ul. Parczewskiej (o dł. 495 m) – 76 375,31 zł,
-  ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Roztocze do ul. Małopolskiej
(o dł. 398 m) – 461 757,85 zł,
- dróg dojazdowych z ul. Wyzwolenia do posesji nr 109-115 (o dł.
493 m) – 78 787,65 zł,
- ul. Nektarowej (o dł. 180 m) – 43 849,79 zł (zadanie również fi-
nansowane w kwocie  30 000,00 zł  ze środków Rady Dzielnicy
Głusk),

• remonty sygnalizacji świetlnych – 9 723,15 zł (99,22 %) – wydatki
dotyczą wyposażenia sygnalizacji świetlnej w adaptacyjne sygna-
lizatory akustyczne na skrzyżowaniu ul. Okopowa – ul. Chopina,

• odszkodowania i koszty postępowania – 74 465,00 zł (100 %)  –
powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę odszkodowa-
nia na rzecz osoby fizycznej  –  54 120,00 zł  wraz  z  odsetkami
w kwocie 7 722,00 zł na rzecz podwykonawcy z tytułu wykona-
nych robót budowlanych związanych z budową nowego odcinka
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oświetlenia drogowego, przebudową istniejącej sieci telekomu-
nikacyjnej przy budowie drogi serwisowej w ciągu drogi krajo-
wej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMOT oraz koszty
postępowania sądowego – 12 623,00 zł,

• zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (wydat-
ki bieżące) – 1 008 315,51 zł (99,96 %), z tego:
- Rada Dzielnicy Czechów Południowy – 26 529,99 zł (100 %)
– sfinansowano wykonanie remontu chodnika przy ul. Arnsztaj-
nowej,
- Rada Dzielnicy Czuby Południowe – 6 399,66 zł (99,99 %) –
zakupiono 3 ławki z oparciem (dz. nr 107/17, 12/2 i 16/30) oraz
1 ławkę z napisem „Wyżynna 8",  a także dokonano naprawy
cząstkowej schodów przy bloku Ametystowa 2,
- Rada Dzielnicy Czuby Północne – 31 250,00 zł (100 %) – wy-
konano remont  chodnika przy  ul.  Jutrzenki  (od ul.  Filaretów
w kierunku ul. Różanej),
- Rada Dzielnicy Dziesiąta – 105 250,00 zł (100 %) – wykona-
no remont chodnika przy ul. Leśnej, ul. Pułaskiego, ul. Zacisz-
nej oraz remont chodnika przy ul. Kochanowskiego (po stronie
parzystej) na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Matejki,
- Rada Dzielnicy Głusk – 30 000,00 zł (100 %) – wykonano re-
mont nawierzchni ul. Nektarowej,
-  Rada Dzielnicy Hajdów-Zadębie – 129 000,00 zł  (100 %) –
wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na ul. Haj-
dowskiej w kierunku ul. Zadębie,
- Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna – 120 000,00 zł (100 %) –
wykonano remont chodnika przy ul. Niepodległości (od końco-
wego przystanku linii nr 6 do budynku Niepodległości 2),
- Rada Dzielnicy Kośminek – 36 000,00 zł (100 %) – wykonano
remont chodnika przy ul. Elektrycznej,
- Rada Dzielnicy Ponikwoda – 41 918,39 zł (99,81 %) – doko-
nano zakupu tablicy ogłoszeniowej przy ul. Poziomkowej oraz
zakupu ławki przy ul. Magnoliowej (działka nr 24/3), ulepszono
drogi  gruntowe:  w  ciągu  ul.  Palmowej  i  sięgacza,  w  ciągu
ul. Goździkowej (od ul. Dożynkowej do ul. Ziemiańskiej) oraz
w rejonie skrzyżowania ul. Rudnickiej i ul. Owocowej a także
remontu  chodnika  w  ciągu  ul.  Owocowej  (od  ul.  Śliwkowej
do ul. Jarzębinowej),
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- Rada Dzielnicy Rury – 40 448,19 zł (99,57 %) – środki przezna-
czono na remont chodnika przy ul. Juranda 1 oraz zakup i mon-
taż luster drogowych na terenie dzielnicy Rury: na skrzyżowaniu
ul. Glinianej z ul. Jaworowskiego oraz na wysokości skrzyżowa-
nia ul. Brzeskiej 12,
-  Rada Dzielnicy Sławin – 82 984,27 zł  (99,98 %) –  dokonano
utwardzenia  3  ciągów pieszo-drogowych pomiędzy ul.  Willową
a ul. Sławinek oraz naprawy nawierzchni ul. Lisa a także wykona-
no nawierzchnię bitumiczną w ul. Zdrojowej,
-  Rada Dzielnicy Sławinek – 45 000,00 zł (100 %) – wykonano
remont  chodnika  na  ul.  Jasińskiego  (od  ul.  Bohaterów  Monte
Cassino w stronę ul. Aleja Róż),
- Rada Dzielnicy Tatary – 28 999,99 zł (100 %) – wykonano re-
mont chodnika na ul.  Kresowej od zatoki parkingowej przy bu-
dynku Gospodarcza 32 w kierunku ul. Kresowej 9 oraz na ul. Mo-
torowej 7 od strony budynku Motorowa 8. Zakupiono dwa słupy
ogłoszeniowe (ul. Gospodarcza i ul. Odlewnicza),
- Rada Dzielnicy Węglin Południowy – 99 173,66 zł (99,99 %) –
wykonano bieżące naprawy chodników na ul. Opolskiej, ul. Ślą-
skiej  i  ul.  Wielkopolskiej,  remont chodnika w ul.  Wielkopolskiej
(na odcinku od ul.  Wrocławskiej  do ul.  Urzędowskiej)  oraz za-
montowano 3 szt.  stojaków rowerowych na chodniku w okolicy
końcowego przystanku komunikacji miejskiej na ul Granitowej,
- Rada Dzielnicy Wieniawa – 99 173,66 zł (99,99 %) – dokonano
wymiany nawierzchni chodnika przy ul. Popiełuszki (przy budyn-
kach nr 19a, 17, 15, 13 oraz 11), wymiany nawierzchni chodnika
przy  ul.  Snopkowskiej  (naprzeciwko  Przedszkola  nr 74)  oraz
ul. Długosza  oraz  utwardzono  miejsca  postojowe  destruktem
przy ul. Puławskiej,
- Rada Dzielnicy Za Cukrownią – 106 365,10 zł (99,87 %) – do-
konano ulepszenia nawierzchni drogi gruntowej na ul. Dzierżaw-
nej oraz naprawy cząstkowej chodnika przy ul. 1-go Maja i napra-
wy nawierzchni ul. Spółdzielczej,

• inwestycje – 17 889 584,86 zł (94,20 %), z tego:
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych pod-
miotów  – ul.  Poziomkowa  – 272 000,00 zł  (100 %)  – w 2018 r.
kontynuowano prace związane z realizacją zadania. Uporządko-
wano tereny zielone wraz z obsianiem trawą, uformowano wła-
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ściwie skarpy, wykonano włączenie ul. Rumiankowej do ul. Po-
ziomkowej.  Podłączono  oświetlenie  uliczne  do  zasilania.
W wyniku  realizacji  inwestycji  wykonano  budowę  ulicy
od skrzyżowania z ul. Barwinkową do skrzyżowania z ul. Na-
sturcjową. Wybudowano odcinek ok.  317 m ul.  Poziomkowej
o nawierzchni asfaltowej oraz ok. 15 m ul. Barwinkowej o na-
wierzchni  z  kostki  brukowej.  Wykonano obustronne chodniki
oraz 16 zjazdów, oświetlenie drogowe, sieć kanalizacji  desz-
czowej, sanitarnej i wodociągowej z przyłączami, oznakowanie
poziome i pionowe ulicy,
-  budowa i  przebudowa  ul.  Firlejowskiej – 1 199 431,78 zł
(99,95 %) – zakończono prace związane z budową kanalizacji
deszczowej na całym odcinku przebudowywanej ulicy. Na od-
cinku od działki  nr  106 do ul.  Bronowickiej  ułożono warstwy
konstrukcyjne wraz z warstwą wiążącą asfaltową, ustawiono
krawężniki i wykonano obustronne chodniki wraz ze zjazdami.
Na końcowym odcinku ulicy wykonano konstrukcję pod dwu-
kierunkową ścieżkę pieszo-rowerową, stanowiącą łącznik ulicy
ze ścieżką wzdłuż rzeki Bystrzycy oraz wyłożono kostką bruko-
wą ciąg pieszy, oddzielając go od ciągu rowerowego krawężni-
kiem. Wybudowano nowe oświetlenie drogowe  – 12 szt.  słu-
pów  oświetlenia  oraz  ułożono  ok.  600 m  kabla  oświetlenia.
Przebudowano  istniejące  kolizje  z  sieciami  energetycznymi
i telekomunikacyjnymi. Roboty są kontynuowane w 2019 r.,
- budowa i przebudowa ul. Kasztanowej – 999 999,99 zł (100 %)
– w 2018 r. nastąpiła kontynuacja prac rozpoczętych w 2017 r.
Wykonano budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę wodo-
ciągu ok. 70 % (realizacja w ramach porozumienia z MPWiK Sp.
z o.o.). Wykonano 100 % robót branży elektrycznej, tzn. kolizje
elektroenergetyczne i  oświetlenie drogowe. Zdemontowano ist-
niejące stare oświetlenie oraz ustawiono 28 słupów z oprawami
LED, przebudowano istniejące kolizje elektryczne i teletechnicz-
ne. Wykonano przebudowę sieci gazowej w 95 %. Prace branży
kanalizacji deszczowej zrealizowano w 50 % całego zakresu ro-
bót. Wykonano również podbudowę na jezdni oraz na zjazdach
w 50 % całego zakresu. Nawierzchnię nowych chodników wyko-
nano  w  80 %.  Planowany  termin  zakończenia  robót  –
31.05.2019 r.,
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- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników,
schodów,  parkingów  i  kładek  dla  pieszych  – 398 637,54 zł
(94,73 %),
-  budowa  miejsc  parkingowych  wzdłuż  ul.  Dunikowskiego
przy bloku nr 17 – 62 860,38 zł – wykonano 4 miejsca parkingo-
we z  płyt  ażurowych  dla  samochodów osobowych oraz  drogę
manewrową przy ul. Dunikowskiego o łącznej pow. ok. 251 m2.
Ponadto  uzupełniono  chodnik  z  kostki  betonowej  o  pow.  ok
13 m2,
-  budowa  ekologicznego  parkingu  przy  ul.  Wspólnej  –
44 649,00 zł – wykonano parking z płyt ażurowych na 10 miejsc
dla  samochodów w  pasie  drogowym ul.  Wspólnej  na  odcinku
od skrzyżowania z ul. Pawią do skrzyżowania z ul. Suchą, prze-
dłużono chodnik od istniejącego przejścia dla pieszych do nowo
wykonywanych  miejsc  parkingowych oraz  nasadzono  żywopłot
izolujący miejsca parkingowe od istniejącego boiska piłkarskiego,
- budowa miejsc parkingowych na sięgaczach ul. Ametystowej –
288 656,40 zł  – w ramach realizacji przebudowy wykonano wy-
mianę nawierzchni jezdni sięgaczy ul. Ametystowej i ul. Burszty-
nowej, wykonano zatoki postojowe dla samochodów osobowych,
łącznie 39 miejsc parkingowych po obu stronach sięgaczy, chod-
niki stanowiące dojście do miejsc parkingowych i wiaty śmietniko-
wej oraz wykonano miejscowe remonty chodników wzdłuż sięga-
cza ul. Ametystowej. Na ul. Bursztynowej wykonano drogę o na-
wierzchni z kostki ok. 32,2 m, chodnik z kostki ok. 45 m, miejsca
postojowe o nawierzchni z kostki brukowej – 21 szt. Na ul. Ame-
tystowej wykonano drogę z kostki brukowej ok. 29,5 m, chodnik
po jednej stronie o nawierzchni z kostki brukowej ok.16 m, miej-
sca postojowe z kostki brukowej – 18 szt,
- opłaty przyłączeniowe – 2 471,76 zł – poniesiono wydatek doty-
czący przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowe-
go ul. Sierpińskiego i ul. Świętochowskiego,
-  budowa ul.  Chabrowej,  ul.  Rozmarynowej  i  łącznika  pomiędzy
ul. Rozmarynową  i  ul.  Lawendową  –  281 073,56 zł  (43,24 %)  –
w okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie prze-
targowe i zawarto umowę na kwotę 1 111 978,71 zł z terminem wy-
konania do dn. 28.06.2019 r.  W 2018 r. usunięto kolizje energe-
tyczne,  wykonano  kanał  technologiczny  w  ul.  Chabrowej  oraz
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w ul.  Rozmarynowej.  Ułożono rurarz pod oświetlenie uliczne.
W ul.  Chabrowej  wykonano kanalizację  deszczową,  ułożono
podbudowę betonową oraz podbudowę z kruszywa łamanego.
W ul. Rozmarynowej wykonano kanalizację deszczową, rozpo-
częto korytowanie pod konstrukcję drogi. Poniesiono również
wydatek w kwocie 1 968,00 zł za pełnienie nadzoru autorskie-
go,
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych pod-
miotów – chodnik w ul. Pliszczyńskiej – 11 070,00 zł (100 %) –
poniesiono wydatek za aktualizację dokumentacji  projektowej
na rozbudowę ul. Pilszczyńskiej wraz z przebudową sieci ener-
getycznej  oświetlenia  drogowego  kolidującej  z  projektowaną
inwestycją  oraz  przygotowanie  niezbędnych  materiałów
do uzyskania decyzji  ZRID. Ponadto w okresie sprawozdaw-
czym wykonano chodnik w ciągu ul. Pliszczyńskiej po jednej
stronie jezdni z kostki brukowej o dł. 206 m na odcinku pomię-
dzy dwoma mostami. Płatność w kwocie 134 070,00 zł nastąpi
w 2019 r.,
- przebudowa ul. Balladyny – 499 999,99 zł (100 %) – zakres in-
westycji obejmował przebudowę 783 m ul. Balladyny na odcin-
ku od ul.  Zana do ul.  Wileńskiej  wraz z odcinkiem ok. 20 m
łącznika ul. Balladyny i ul. Namysłowskiego wraz z przyległymi
skrzyżowaniami.  Wyznaczono  miejsca  postojowe  (głównie
w formie zatok parkowania prostopadłego). Wybudowane zo-
stały chodniki oraz zjazdy indywidualne i publiczne. Wykonane
zostały przejścia dla pieszych, progi zwalniające i wyniesione
przejścia dla pieszych. W ramach inwestycji na ul. Zana wyko-
nane zostało przejście dla pieszych wraz z azylem. Ponadto
przebudowano i wykonano odcinki kanalizacji deszczowej, wy-
konano  oświetlenie  uliczne.  Roboty  zostały  odebrane  dn.
23.01.2019 r. Płatności końcowe na kwotę 5 673 658,71 zł zre-
alizowano w lutym 2019 r.,
-  przebudowa  ul.  Laury  – 2 295 597,94 zł  (99,99 %),  w  tym:
środki  z pożyczki  z WFOŚiGW – 507 000,00 zł  – w okresie
sprawozdawczym  wykonano  przebudowę  774 m  ul.  Laury
na odcinku od skrzyżowania z ul. Poloniusza do skrzyżowania
z ul. Abelarda. Wykonano drogę jednojezdniową o dwóch pa-
sach ruchu. Wzdłuż ulicy wykonano chodnik z kostki brukowej
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oraz zbudowano progi zwalniające o nawierzchni z kostki bruko-
wej i przebudowano zjazdy (w zjeździe do ogródków działkowych
wykonano ciek odprowadzający wody opadowe do systemu od-
wodnienia).  Wybudowano  kanalizację  deszczową,  oświetlenie
uliczne – 23 słupy z oprawami LED oraz wykonano oznakowanie
pionowe i poziome ulicy,
- przebudowa ul. Miodowej – 9 100,67 zł (100 %) – realizacja zada-
nia związana jest z zadaniem zgłoszonym w ramach IV edycji bu-
dżetu obywatelskiego – Nowa Miodowa. Wydatkowana kwota do-
tyczyła wykonania poboczy z destruktu,
- przebudowa ul. Północnej – 694 166,96 zł (100 %)  – w okresie
sprawozdawczym dokonano płatności za roboty budowlane wyko-
nane w 2017 r. w wyniku których przebudowano ul. Północną na
odcinku od ul.  Szymańskiego do posesji  Północna 127 o dł. ok.
240 m, wykonano chodnik po stronie istniejącej zabudowy mieszka-
niowej oraz przebudowano istniejące zjazdy. Wykonano kanalizację
deszczową, oświetlenie drogowe – ustawiono 8 słupów oświetlenio-
wych, wykonano przebudowę kabla teletechnicznego oraz włącze-
nie do wyjazdu do al. Solidarności. Ponadto wykonano przejścia dla
pieszych i dojście do przystanku MPK zlokalizowanego na al. Soli-
darności,
- przebudowa ul. Rataja – 3 709 542,35 zł (98,73 %) – zadanie dofi-
nansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Progra-
mu rozwoju gminnej i  powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019” w kwocie 460 083,90 zł. W okresie sprawozdawczym
wykonano przebudowę 641 m ul. Rataja na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Grenadierów (wraz z jego przebudową) do wiaduktu
w ul. Grygowej. Wykonano nową konstrukcję jezdni i wyznaczo-
no dwukierunkową ścieżkę dla rowerów. Po jednej stronie ulicy
wykonano chodnik o dł. 674 m oddzielony od jezdni pasem ziele-
ni,  natomiast po drugiej stronie wykonano 45 metrowy odcinek
chodnika w rejonie przejścia dla pieszych i przystanku komunika-
cji zbiorowej. Wykonano zatokę autobusową i dwa przystanki ko-
munikacji zbiorowej do zatrzymywania się pojazdu w ciągu jezdni
oraz  12  zjazdów publicznych  i  indywidualnych.  Przebudowano
przejazd  kolejowy,  wykonano  638 m  kanalizacji  deszczowej.
W robotach branży elektrycznej wybudowano oświetlenie uliczne
– ustawiono 22 słupy aluminiowe z oprawami oświetleniowymi
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LED. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome ulicy, odtwo-
rzono tereny zielone. Ponadto poniesiono wydatek w kwocie
7 053,93 zł w oparciu o zawarte porozumienie dotyczące zaję-
cia terenu PKP w związku z prowadzeniem prac budowlanych,

• zadania w ramach budżetu obywatelskiego – 3 543 659,54 zł
(98,85 %), z tego:
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego III – modernizacja
osiedlowej  infrastruktury  drogowej  w  dzielnicy  Dziesiąta  –
ul.: Zamenhofa,  Szelburg-Zarembiny  –  495 075,00 zł
(99,40 %)  – w okresie sprawozdawczym sfinansowano prace
wykonane w 2017 r., w tym: opracowanie dokumentacji projek-
towej oraz wykonanie odcinka ul. Szelburg-Zarembiny od po-
sesji 7 do 15,
-  zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV  – 90 nowych
miejsc parkingowych na LSM (osiedla im.: A. Mickiewicza, M.
Konopnickiej, Z. Krasińskiego, J. Słowackiego) – 287 820,00 zł
(96,04 %) – wykonano: 59 miejsc parkingowych przy ul. Graży-
ny (w tym: 16 miejsc przy budynku Grażyny 2, 10 miejsc przy
budynku Przedszkola nr 33 i poczty, 6 miejsc w okolicy budyn-
ków mieszkalnych przy ul. Grażyny 14,16,18, 25 miejsc parkin-
gowych w okolicy budynku Grażyny 20 oraz 2 miejsca parkin-
gowe przy skrzyżowaniu z ul. Wileńską).  Ponadto wykonano
22  miejsca  parkingowe  przy  ul.  Krasińskiego  naprzeciwko
Szkoły  Podstawowej  nr  57,  9  miejsc  parkingowych  przy
ul. Zana (7 miejsc przy Domu Studenckim i 2 miejsca po dru-
giej stronie ulicy),
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV – budowa in-
frastruktury w dzielnicy Tatary – 149 700,00 zł (100 %) – wyko-
nano remont chodnika w pasie drogowym ul. Przyjaźni pomię-
dzy budynkami przy ul. Przyjaźni 24 i 26 oraz na połączeniach
z  istniejącymi  ciągami  pieszymi.  Wyremontowano  chodnik
na odcinku od świetlicy „Promyk" w kierunku ul. Kresowej i trój-
kątne poszerzenie przy budynku nr 26. Natomiast przy budyn-
ku na ul. Gospodarczej 10 od strony placu zabaw (po uzgod-
nieniu z wnioskodawcą projektu) wykonano poszerzenie jezd-
ni,
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV – Krasickiego
remont chodnika (wymiana na kostkę) – 149 499,99 zł (100 %)
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–  wykonano  dokumentację  oraz  chodnik  w  ul.  Krasickiego
od ul. Grochowskiego do ul. Asnyka. Zakres prac obejmował wy-
mianę: krawężników i obrzeży, nawierzchni chodnika z płyt beto-
nowych  na  nawierzchnię  z  kostki  brukowej  betonowej  i  na-
wierzchni 21 zjazdów z asfaltobetonu na nawierzchnię z kostki
brukowej,
-  zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV  – modernizacja
infrastruktury  drogowej  dzielnicy  Dziesiąta w Lublinie  -  remont
ul. Wojennej  – 299 953,57 zł (99,98 %) – wykonano dokumenta-
cję oraz przebudowę: ul. Wojennej na odcinku od wysokości bu-
dynku nr 3  – siedziba KOM-EKO do ul.  Leśnej oraz chodnika
do ul. Nowy Świat, a także poniesiono wydatek za pełnienie nad-
zoru  autorskiego.  Zakres  prac  obejmował  przebudowę  na-
wierzchni  jezdni  o  dł.  ok.  320 m oraz  przebudowę  chodników
o dł. ok. 200 m,
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV – Nowa Miodowa
– 150 000,00 zł (100 %) – roboty drogowe na ul. Miodowej pole-
gały na rozebraniu istniejącego umocnienia z destruktu oraz wy-
konaniu konstrukcji z kruszywa łamanego i warstwy mineralno-
asfaltowej. W ramach zadania wykonano również regulację ist-
niejących zasuw wodociągowych oraz włazów sieci kanalizacyj-
nej. Zadanie zrealizowane razem z zadaniem pn. „przebudowa
ul. Miodowej",
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV – remont chodni-
ków na Wieniawie – 254 895,30 zł (99,40 %)  – zaprojektowano
i wykonano przebudowę chodników i zjazdów w dzielnicy Wienia-
wa, w tym na: ul. Zuchów – wzdłuż budynków nr 2, 4, 11, ul. Pu-
ławskiej – wzdłuż budynków nr 19 i 21, ul. Junoszy – wzdłuż bu-
dynków nr 1, 1A, 3, 5, 5A, 7, 9, ul. Popiełuszki – wzdłuż budyn-
ków nr 17, 19, 19A, 34, 36 oraz wzdłuż budynków nr 17 i 19 przy
ul. Puławskiej od strony ul. Popiełuszki,
-  zadania  w ramach budżetu  obywatelskiego IV  – remont  na-
wierzchni  ul.  Przytulnej  (łącznie  z  istniejącą  zatoką  postojową
i chodnikiem) położonej na działce nr 49/34 obr. 30 ark. 6 w Lu-
blinie  – 289 542,00 zł  (100 %)  –  zaprojektowano  i  wykonano
przebudowę ul. Przytulnej wraz z placem do zawracania. Wyko-
nano jezdnię z kostki brukowej (103,5 m), chodniki z kostki bru-
kowej betonowej (170,2 m²), zatokę parkingową z kostki bruko-
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wej betonowej na 20 miejsc, utwardzono plac do zawracania
płytami ażurowymi,
-  zadania  w  ramach  budżetu  obywatelskiego  IV  – remont
ul. Kruka  – 149 926,99 zł  (100 %)  –  wykonano  przebudowę
ul. Kruka polegającą na wymianie zniszczonych krawężników,
regulacji  istniejącego  uzbrojenia  oraz  wykonaniu  nowej  na-
wierzchni asfaltowej na jezdni na dł. ok. 240 m. Wykonano nie-
zbędne naprawy cząstkowe i regulacje wysokościowe przyle-
głych wjazdów do posesji i chodników oraz odtworzono tereny
zielone.  Przebudowa  została  zrealizowana  na  odcinku
od ul. Romanowskiego (w kierunku ul. Powstania Styczniowe-
go) do skrzyżowania z ul. Krajewskiego,
-  zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV  – Wokół Sy-
gnału – od nowa – 141 635,79 zł (100 %) – opracowano doku-
mentację  techniczną  oraz  wybudowano 15  miejsc  parkingo-
wych wzdłuż ul. Słowackiego po stronie stadionu oraz wymie-
niono nawierzchnię chodników (dł. 137 m),
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV  – wykonanie
remontu fragmentu ul.  Kawaleryjskiej,  wraz z elementami jej
zagospodarowania w pasie drogowym oraz remont ul. Tatara-
kowej – 1 175 610,90 zł (97,97 %) – zaprojektowano i wykona-
no przebudowę ul. Tatarakowej na odcinku od sklepu do połą-
czenia z odcinkiem realizowanym w 2017 r. od strony ul. Armii
Krajowej.  Zakres  wykonanych  robót  obejmował  wymianę
zniszczonej nawierzchni jezdni wraz z uzupełnieniem ubytków
podbudowy,  wymianę  krawężników,  przebudowę  dojścia
do śmietnika i trzepaka, przebudowę zatoki parkingowej na 9
miejsc postojowych, remont zjazdów do wydzielonych parkin-
gów. Ponadto zaprojektowano i wykonano przebudowę ul. Ka-
waleryjskiej, w tym wymieniono: nawierzchnię jezdni pomiędzy
budynkami nr 6, 8 i 14 oraz pomiędzy budynkiem nr 16 i ul. Ar-
mii Krajowej, nawierzchnię parkingów na nawierzchnię z kostki
brukowej betonowej pomiędzy budynkami nr 14 i 18, wzdłuż
budynku nr 6 i  14, nawierzchnię chodników na nawierzchnię
z kostki brukowej betonowej w okolicach stacji  trafo przy bu-
dynku nr 14, na dojściu do altany śmietnikowej przy budynku
nr 14, w okolicy trzepaka oraz wzdłuż budynku nr 6, na dojściu
do altany śmietnikowej przy budynku nr 16,
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• zadania  w  ramach  inicjatywy  lokalnej  – 3 786 910,54 zł
(92,88 %), z tego:
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II – budowa ul. Milczan
– 1 783 800,79 zł (91,66 %) – w okresie sprawozdawczym wyko-
nano roboty przygotowawcze, rozbiórkę istniejących chodników,
krawężników, nawierzchni jezdni i znaków, roboty ziemne, wyko-
nanie koryta pod warstwy konstrukcyjne ulicy, zjazdów i chodni-
ków. Wykonano podbudowę, nawierzchnię ulicy z betonu asfalto-
wego na dł. ok. 365 m oraz nawierzchnię zjazdów i chodników
z kostki betonowej, schody wraz z montażem poręczy. Na końcu
ulicy wykonano plac nawrotowy. Z uwagi na różnice terenu wyko-
nano umocnienia skarp i nasypów palisadami oraz płytami ażuro-
wymi. Odtworzono tereny zielone oraz wykonano nasadzenia re-
kompensacyjne. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i pozio-
me. Wykonano kanalizację deszczową, ustawiono studnie żelbe-
towe,  wykonano  studzienki  betonowe.  Ponadto  przebudowano
sieci gazowe wraz z przyłączami. Ustawiono 16 słupów oświetle-
niowych wraz z oprawami LED. Dokonano przebudowy sieci tele-
komunikacyjnej  i  elektroenergetycznej.  Środki  w  kwocie
190 000,00 zł  pochodziły  z  pożyczki  z  WFOŚiGW  oraz
60 000,00 zł z wpłat podmiotów,
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II – budowa ul. Bużan –
1 955 455,24 zł (100 %) – w okresie sprawozdawczym wykonano
rozbiórkę  istniejących  krawężników,  chodników,  nawierzchni
jezdni,  znaków  pionowych.  Przeprowadzono  prace  związane
z budową ul. Bużan na 3 odcinkach: od skrzyżowania z ul. So-
bótki do nieurządzonej ul. Bażantowej, odcinek do skrzyżowania
z nieurządzoną ul. Wołynian i odcinek będący łącznikiem dwóch
wcześniej wymienionych. Wykonano również zjazdy indywidual-
ne do posesji. Na ulicy na dł. 342 m położono nawierzchnię z be-
tonu asfaltowego, natomiast nawierzchnię chodników wykonano
z kostki brukowej betonowej. Wybudowano kanalizację deszczo-
wą,  ustawiono  13  słupów  oświetleniowych  z  oprawami  LED,
przebudowano sieci energetyczne SN i nN, kable telekomunika-
cyjne i zabezpieczono sieć telefoniczną. Przebudowano również
sieci gazowe. Wykonano regulację wysokościową urządzeń infra-
struktury technicznej. Ponadto wykonano roboty dodatkowe zwią-
zane z przebudową zjazdu do posesji w związku z niedostosowa-
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niem do rzeczywistych warunków terenu.  Środki  na zadanie
pn. „budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych
ul.: Bużan, Bażantowej, Nałęczowskiej i Łużyczan" w kwocie
447 000,00 zł pochodziły z pożyczki z WFOŚiGW oraz w kwo-
cie 26 000,00 zł z wpłat podmiotów,
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej III – budowa miejsc po-
stojowych przy ul. Bursaki – 47 654,51 zł (94,26 %) – wykona-
na została zatoka parkingowa z kostki brukowej na 8 miejsc
postojowych  do  parkowania  prostopadłego.  Wybudowano
chodnik z kostki brukowej o pow. 58,70 m2 oraz przebudowano
istniejący chodnik z kostki brukowej o pow. 20,80 m2.  Środki
w kwocie 22 100,00 zł pochodziły z wpłaty podmiotu partycy-
pującego,

• zadania  zgłoszone  przez  jednostki  pomocnicze  miasta  –
188 394,00 zł (99,68 %), z tego:
-  Rada Dzielnicy Ponikwoda – 45 000,00 zł  (100 %) – w ra-
mach zadania wybudowano chodnik w ciągu ul. Dożynkowej
od ul. Cynamonowej do ul. Laurowej,
- Rada Dzielnicy Sławinek – 83 394,00 zł (99,28 %) – sfinanso-
wano  budowę  chodnika  na:  ul.  Krynicznej  (na  odcinku
od al. Warszawskiej wzdłuż działek 120/1 i 120/2) oraz budowę
chodnika na ul.  Gen.  Zajączka (od ul.  Zakładowej  w stronę
ul. Botanicznej),
-  Rada Dzielnicy Śródmieście – 10 000,00 zł (100 %) – wyko-
nano dokumentację techniczną budowy chodnika od budynku
przy ul. Dolna Panny Marii 8A w kierunku Placu Wolnośc,
-  Rada Dzielnicy Węglin  Północny – 50 000,00 zł  (100 %) –
wykonano przebudowę łącznika między ul. Parysa (między po-
sesjami 13 i 15) a ul. Szwejka (między posesjami 59 i 61).
Zaplanowane w rozdziale Drogi publiczne w miastach na pra-

wach powiatu wydatki na utrzymanie i rozwój dróg wewnętrznych
w  wys.  6 106 275 zł  wykorzystano  w  92,66 %,  tj.  w  kwocie
5 658 106,67 zł, którą przeznaczono na:
• bieżące utrzymanie dróg – 575 559,63 zł (99,06 %), obejmują-

ce wydatki na:
- naprawy cząstkowe 510 m2 nawierzchni jezdni ulic oraz po-
nad  66 m2 nawierzchni  chodników,  wypełnienie  ubytków na-
wierzchni jezdni na pow, ponad 754 m2, profilowanie i zagęsz-
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czanie  nawierzchni  dróg gruntowych na pow.  ponad  6 186 m2,
ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym
i kruszywem betonowym na pow. ponad 7 353 m2 oraz destruk-
tem bitumicznym na pow. ponad 5 434 m2 (w tym ul. Abelarda
na dł, 275 m oraz 1 464 m2 ul. Pod Gajem – 574 664,94 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (montaż, de-
montaż i naprawa: tarcz znaków i tablic drogowych), naprawę in-
frastruktury rowerowej – 894,69 zł,

• remonty  dróg,  ciągów  pieszo-jezdnych,  chodników,  parkingów,
schodów i kładek dla pieszych – 505 038,00 zł (100 %) – wyko-
nano remont ul. Szwoleżerów o dł. 227 m wraz z wykonaniem za-
toki o nawierzchni bitumicznej, odcinków chodników z kostki bru-
kowej po stronie z numerami nieparzystymi o pow. 550 m2,

• zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (wydatki
bieżące) – 98 239,68 zł (99,99 %), z tego:
-  Rada  Dzielnicy  Czuby  Południowe –  12 999,99 zł  (100 %)  –
w ramach zadania wykonano remont chodnika wraz z krawężni-
kami przy ul. Turniowej 1,
- Rada Dzielnicy Czuby Północne – 36 246,34 zł (99,99 %) – wy-
konano naprawę nawierzchni placu w rejonie ul. Tymiankowej 7
(obok przychodni) oraz obok Przedszkola nr 31 przy ul. Tymian-
kowej 60,
- Rada Dzielnicy Felin – 21 000 zł (100 %) – wykonano wymianę
nawierzchni  miejsc  parkingowych  przy  ul.  Królowej  Jadwigi  6
od strony al. Witosa,
- Rada Dzielnicy Głusk – 8 000 zł (100 %) – dokonano ulepsze-
nia nawierzchni ul. Zdrowej,
- Rada Dzielnicy Ponikwoda – 19 993,35 zł (99,97 %) – dokona-
no ulepszenia drogi gruntowej w ciągu ul. Kosynierów,

• inwestycje – 4 479 269,36 zł (91,01 %), z tego:
-  budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika
po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwero-
wicza – 2 750 000 zł (100 %), w tym: środki z pożyczki z WFO-
ŚiGW – 1 750 000,00 zł – w okresie sprawozdawczym podpisano
umowę  na  kwotę  8 370 635,43 zł  z  terminem  realizacji
do 31.07.2019 r. W 2018 r. wybudowano sieć teletechniczną, uło-
żone zostały kable oświetlenia drogowego, montowane były fun-
damenty  i  słupy.  Zakończono  prace  przy  budowie  kanalizacji
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deszczowej. Wykonano warstwy podbudowy na całej ul. Halic-
kiego, częściowo krawężniki oraz wykonana została warstwa
wiążąca asfaltowa,
-  budowa  ul.  Emilii  i  Karola  Wojtyłów  –  1 031 934,87 zł
(99,82 %)  – w ramach zadania wybudowano drogę – sięgacz
ul.  Wapowskiego  o  dł.  ok.  150 m o nawierzchni  bitumicznej
wraz z obustronnymi miejscami do parkowania o nawierzchni
z kostki betonowej.  Na końcu sięgacza wybudowano okrągły
plac manewrowy do zawracania wraz z miejscami parkingowy-
mi po zewnętrznej stronie placu oraz chodnikiem wokół placu.
Wykonano także ciąg pieszy o dł. ok. 134 m (od istniejącego
chodnika w ul. Nałkowskich do chodnika przy placu manewro-
wym).  Ponadto ustawiono 13 słupów oświetlających sięgacz
i ciąg pieszy oraz wykonano 3 przejścia dla pieszych,
-  budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chod-
ników,  schodów,  parkingów  i  kładek  dla  pieszych  –
329 206,81 zł (100 %), z tego: budowa sięgaczy ul. Trześniow-
skiej  – 312 865,03 zł  – zakres inwestycji  obejmował budowę
prawego sięgacza ul. Trześniowskiej pomiędzy posesjami 45
i 47. Wykonano jezdnię o dł. ok. 90 m, obustronne chodniki,
2 studnie kanalizacji  deszczowej,  zjazdy do posesji  znajdują-
cych się przy ulicy oraz oznakowanie poziome i pionowe; bu-
dowa miejsc parkingowych przy ul. Okrzei 3, 5 – 16 341,78 zł –
wykonano 4 miejsca parkingowe z kostki betonowej dla samo-
chodów osobowych w pasie drogowym ul. Okrzei,

• zadania  w  ramach  budżetu  obywatelskiego  –  299 999,99 zł
(100 %), z tego:
-  zadania  w  ramach  budżetu  obywatelskiego  IV  –  budowa
miejsc parkingowych przy ul. Laurowej i ul. Strzeszewskiego –
150 000,00 zł (100 %) – w ramach inwestycji wykonano 5 pro-
stopadłych miejsc parkingowych w ul. Laurowej wraz z chodni-
kiem oraz 19 miejsc parkingowych przy ul.  Strzeszewskiego
wraz z chodnikiem,
-  zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV – remont od-
cinka ul. Królowej Jadwigi – Felin – 149 999,99 zł (100 %) –
wykonano frezowanie zniszczonej nawierzchni asfaltowej, re-
gulację  studni  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej,  ustawiono
krawężniki i wykonano nawierzchnię bitumiczną w ul. Królowej

KP-KP.0057.1.2019                                                                                      nr dokumentu: 82527/06/2019



.2. DROGOWNICTWO I TRANSPORT ZBIOROWY 66

Jadwigi od ul. Doświadczalnej do czwartego segmentu garażo-
wego przy ul. Witosa,

• zadania  zgłoszone  przez  jednostki  pomocnicze  miasta  –
68 127,69 zł (98,74 %), z tego:
- Rada Dzielnicy Czechów Północny – 22 127,70 zł (96,21 %) –
w ramach zadania wybudowano chodnik wzdłuż ogrodzenia po-
sesji Przedszkola nr 75 (na działce nr 1/72, obr. 6 ark. 8),
- Rada Dzielnicy Czuby Południowe – 11 000,00 zł (100 %) – sfi-
nansowano wykonanie chodnika po północno-zachodniej stronie
budynku przy ul. Bursztynowej 1,
-  Rada Dzielnicy Kośminek – 34 999,99 zł (100 %) – dokonano
utwardzenia terenu w pobliżu ul. Dulęby (działki nr: 8/36, 8/38).
Zaplanowane w rozdziale Pozostała działalność  środki  w wys.

12 875 639 zł  wykorzystano  w  80,71 %,  tj.  w  kwocie
10 391 604,76 zł, którą przeznaczono na:
• zarządzanie  drogami  w  mieście  –  9 476 644,10 zł  (97,33 %),

z tego:
-  funkcjonowanie  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  –
9 445 033,10 zł (97,33 %) – powyższe środki przeznaczono na:
wynagrodzenia  i  pochodne  od  wynagrodzeń  – 7 404 225,46 zł
(97,60 %), przeciętne wynagrodzenie dla 114 et. (bez nagród ju-
bileuszowych)  w  okresie  sprawozdawczym  wyniosło  4 149 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów
BHP  –  11 162,29 zł  (99, 99 %),  pozostałe  wydatki  bieżące  –
2 029 645,35 zł (99,88 %) w tym głównie: zakup materiałów i wy-
posażenia  –  282 759,15 zł,  usługi  –  533 499,02 zł,  energia  –
163 772,32 zł, czynsz – 743 398,44 zł, odpisy na zakładowy fun-
dusz świadczeń socjalnych – 143 662,47 zł, koszty postępowania
sądowego i  prokuratorskiego – 14 821,36 zł,  usługi  remontowe
(naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawy urzą-
dzeń,  prace remontowe w pokojach biurowych)  – 27 530,30 zł
(100 %), odsetki ustawowe zasądzone przez sąd na rzecz osoby
fizycznej w związku ze szkodą na drodze utrzymywanej przez za-
rządcę drogi – 364,47 zł,
- wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym –
zadań  dofinansowanych  ze  środków  zewnętrznych  –
20 295,00 zł (21,13 %) – w ramach zadania opracowano raporty
z osiągniętych wskaźników rezultatu dla 6 projektów infrastruktu-
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ralnych zrealizowanych w ramach programów UE takich jak:
drogi dojazdowe do obwodnicy miasta Lublin – przedłużenie
ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła „Mełgiew” w ciągu dróg eks-
presowych S12, S17 i S19, drogi dojazdowe do węzła drogo-
wego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg eks-
presowych S12, S17 i S19, drogi dojazdowe do węzła Jakubo-
wice  obwodnicy  Miasta  Lublin  w  ciągu  dróg  ekspresowych
S12, S17 i S19 – budowa/przebudowa ul. Poligonowej, ul. Ze-
lwerowicza na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny, budo-
wa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów poło-
żonych w sąsiedztwie przyszłego zintegrowanego intermodal-
nego dworca metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lip-
ca '80 oraz przebudowa ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Fa-
brycznej do Al. Witosa,
- zakupy inwestycyjne (zakup kopiarki) – 11 316,00 zł (100 %),

• dokumentacja  przyszłościowa  –  914 960,66 zł  (29,15 %),
z tego na:
-  budowę  ul.  Sportowej  (na  odcinku  od  ul.  Rudnickiej
do ul. Wielkiej) – 38 130,00 zł,
-  budowę  przedłużenia  ul.  Dekutowskiego  (od  istniejącego
skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników
Majdanka w kierunku południowo-wschodniej  części cmenta-
rza z połączeniem z ul. Wyzwolenia) – 516 157,20 zł,
-  przebudowę ul.  Raszyńskiej  wraz z budową ul.  Tarninowej
na odcinku od  ul.  Raszyńskiej  do  ul.  Skubiszewskiego wraz
z budową kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego –
190 773,00 zł,
- przebudowę ul. Wiejskiej – 79 863,90 zł,
-  budowę  ulic  nr  022D,  023D  i  ciągów  pieszych  w  rejonie
ul. Hajdowskiej (aktualizacja) – 81 180,00 zł,
- aktualizację map do celów projektowych – wykonanie aktuali-
zacji  mapy  zasadniczej  obejmującej  rejon  ul.  Siewierzan  –
3 075,00 zł,
-  przebudowę  ul.  Nałkowskich  (na  odcinku  od  ul.  Romera
do ul. Żeglarskiej) – projekt podziału map działek – 3 075,00 zł,
- przyłączenie oświetlenia drogowego – ul. Hajdowska i ul. Tar-
ninowa – 2 706,56 zł.
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Ponadto zlecono i kontynuowano opracowywanie dokumentacji
projektowych m.in. dla: 
• rozbudowy ul. Samsonowicza (na całym jej przebiegu) – plano-

wany termin wykonania 31.05.2019 r.,
• przebudowy ul. Romera wraz z chodnikami – planowany termin

wykonania 30.04.2019 r.,
• przebudowy  ul.  Wallenroda  –  planowany  termin  wykonania

29.04.2019 r.,
• budowy  ul.  Głównej  –  planowany  termin  wykonania

06.05.2019 r.,
• budowy  ul.  Araszkiewicza  (na  odcinku  od  ul.  Skowronkowej

do rejonu granicy działek nr ewid.: 22/9 i 20) – planowany termin
wykonania 19.04.2019 r.,

• przebudowy mostu  na  rzece  Czerniejówce  w ciągu  ul.  Pawiej
wraz z przebudową ul. Pawiej na odcinku od mostu do ul. Kunic-
kiego oraz rozbudową ul. Piaskowej na odcinku od ul. Kunickiego
do  ul.  Pawiej  –  dokumentacja  została  opracowana  (płatność
na kwotę 361 989,00 zł w lutym 2019 r.),

• budowy ul. Sławinek – termin wykonania 26.04.2019 r.,
• budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Tetma-

jera  oraz  przy  ul.  Kosmonautów  –  termin  wykonania
29.03.2019 r.,

• przebudowy ul. Zorza – termin wykonania 31.05.2019 r.,
• budowy ul. Zamenhoffa od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego – aktu-

alizacja dokumentacji – termin wykonania 09.04.2019 r.,
• budowy ul. Skowronkowej – dokumentacja została opracowana.

Planowane w kwocie 903 473 zł  wydatki  działu Turystyka,  roz-
działu  Pozostała  działalność  wykorzystane zostały  w 66,85 %,  tj.
na kwotę 603 971,82 zł i przeznaczone zostały na:
• zadania w ramach budżetu obywatelskiego III – budowa chodni-

ka od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej
Botanik z ul.  Zbożową – 484 472,40 zł – wybudowano chodnik
od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej oraz ścieżkę rowerową stano-
wiącą  kontynuację  istniejącej  infrastruktury  rowerowej  (wzdłuż
ogrodzenia  kościoła  i  placu  zabaw).  Zrealizowano  także  po-
wierzchniowe  odwodnienie  chodników  i  ścieżek  rowerowych,
oznakowanie oraz ścieżkę rowerową łączącą drogę serwisową
przy ul. Willowej,
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• zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV – parking dla
samochodów przy Szkole Podstawowej nr 48 i stacja – wypo-
życzalnia  Lubelskiego  Roweru  Miejskiego przy  ul.  Jana Ka-
sprowicza – 119 499,42 90 zł – wykonano utwardzenie terenu,
na którym następnie posadowiono stację roweru miejskiego.
Wykonano roboty dodatkowe, tj. niwelację skarpy, przeniesie-
nie barier, założenie trawnika. Stację włączono do funkcjonują-
cego systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego.
Planowane w wys. 9 230 zł wydatki działu Gospodarka miesz-

kaniowa rozdział  Gospodarka gruntami i  nieruchomościami zo-
stały zrealizowane w kwocie 8 330,51 zł (90,25 %) i przeznaczo-
ne  na  wydatki  związane  z  ochroną  obiektów znajdujących  się
na przejmowanych nieruchomościach.

Planowane w wys.  521 430 zł wydatki działu Gospodarka ko-
munalna i ochrona środowiska, rozdział Oczyszczanie miast i wsi
zostały  zrealizowane w kwocie  521 428,99 zł  (99,99 %) i  prze-
znaczone na:
• stałą opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych

wynikającą z wprowadzenia w życie ustawy z dn. 20.07.2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.  poz.1566 z późn.  zm.) oraz
opłatę roczną za użytkowanie gruntów związanych z infrastruk-
turą  transportową ustaloną  przez  Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie – 21 429,00 zł,

• budowę  kanalizacji  deszczowej  w  ul.  Czarkowskiego  –
499 999,99 zł – zaprojektowano i wykonano budowę kanaliza-
cji  deszczowej.  Prace  obejmowały  budowę kanalizacji  desz-
czowej w ul. Czarkowskiego na odcinku od ul. Romanowskie-
go do ul.  Paśnikowskiego, tj.  130 mb wraz z przykanalikami
i włączeniem do istniejącej studni w ul. Paśnikowskiego. Usta-
wiono trzy studnie żelbetowe i sześć studzienek betonowych
z wpustem żeliwnym. W trakcie prac usunięto kolizje z wodo-
ciągiem  i  przyłączami  kanalizacji  sanitarnej  oraz  gazowej.
Po wykonaniu  kanalizacji  odtworzono  jezdnię  o  nawierzchni
asfaltowej na całej szerokości ulicy. Ponadto wykonano wymia-
nę nawierzchni chodników na kostkę brukową w niezbędnym
zakresie oraz zapłacono za nadzór autorski.
Planowane w wys.  60 718 zł wydatki rozdziału Oczyszczanie

miast i wsi zostały zrealizowane w kwocie 59 114,22 zł (97,36 %)
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i przeznaczone na usuwanie dzikich wysypisk śmieci w pasach dro-
gowych.  W 2018 r.  zlikwidowano 222 wysypisk  śmieci  w  pasach
drogowych.

Realizacja planowanych w wys. 2 871 447 zł wydatków na utrzy-
manie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się
na  poziomie  91,09 %,  co  stanowi  kwotę  2 615 584,26 zł  z  tego
przeznaczono na:
• utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni oraz zakup roślin ra-

batowych w pasie drogowym:
-  koszenie  trawników  (będących  w  stałym  utrzymaniu)  –
260,50 ha,
- ścinanie drzew – 310 szt. (wliczono drzewa o niewielkich obwo-
dach, nie wymagające zezwolenia, samosiejki oraz wywroty i zło-
my),
- sadzenie drzew – 150 szt.,
- sadzenie krzewów – 35 szt.,
- utylizację liści (liczone w workach usuniętych z pasa drogowe-
go) – 768 szt.,
- wygrabianie liści z terenów zielonych – 705 016 m2,
- prace związane z pielęgnacją drzew w pasach drogowych: usu-
wanie posuszu,  wykonanie cięć korygujących,  sanitarnych,  for-
mujących, prześwietlających, korekta koron drzew poprawiająca
statykę drzew, redukcja koron drzew, usunięcie odrostów korze-
niowych oraz  wyrastających na pniu  do nasady korony,  cięcia
techniczne  pojedynczych  gałęzie  –  prace  wykonano  przy
5 413 szt. drzew,
-  oczyszczanie  terenu  nieobjętego  stałym  utrzymaniem  –
14 916 m2,
-  pozostałe wydatki  dotyczyły  szeregu innych prac związanych
z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni, na które składa-
ją się m.in.: ryczałty miesięczne za utrzymanie czystości w da-
nym rejonie, sadzenie kwiatów oraz pielenie i podlewanie rabat
kwiatowych na rondach, utrzymanie nasadzeń w donicach, po-
wierzchniowe oczyszczanie terenów poza stałym utrzymaniem,
sadzenie i  usuwanie drzew,  frezowanie pni,  zakładanie trawni-
ków, renowacja terenów zielonych i inne prace związane z utrzy-
maniem zieleni w pasach drogowych,
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• nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów – 3 ramach zadania
zakupiono, nasadzono, zabezpieczono i zapewniono podlewa-
nie  oraz  utrzymanie  drzew  ozdobnych  liściastych  w  ilości
110 szt. oraz krzewów ozdobnych w ilości 2 014 szt. Nasadze-
nia wykonano w pasach drogowych ul.: Solidarności, Zygmun-
ta Augusta,  Filaretów, Dekutowskiego,  Lubelskiego Lipca '80
oraz Bohaterów Monte Cassino w Lublinie. Ponadto dokonano
nasadzeń na rondzie Gen. Berbeckiego. Zakres robót obejmo-
wał nasadzenie Liliowca 82 szt, Berberysa 79 szt. oraz Koso-
drzewiny 80 szt.
Planowane w wys.  15 973 467 zł wydatki rozdziału Oświetle-

nie  ulic,  placów  i  dróg  zrealizowane  zostały  w  wys.
15 490 837,33 zł, co stanowi 96,98 % planu. Wykorzystane środ-
ki dotyczą oświetlenia ulic, placów i dróg i przeznaczone zostały
na:
• utrzymanie oświetlenia – 14 122 294,27 zł (97,95 %) obejmują-

ce głównie:
- opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej m.in. przez
urządzenia oświetlenia drogowego, przejścia podziemne i tu-
nele, iluminację obiektów – 9 889 856,31 zł,
- konserwację i obsługę tych urządzeń – 4 182 969,82 zł,
- remonty urządzeń oświetlenia – 49 468,14 zł (98,94 %), w ra-
mach  których  wykonano  m.in:  demontaż  zdegradowanego
oświetlenia przy dawnym FSC, naprawy oświetlenia na moście
przy ul. Zamojskiej oraz iluminacji Archikatedry Lubelskiej,

• zadania  zgłoszone  przez  jednostki  pomocnicze  miasta  –
1 460,01 zł (99,32 %), z tego:
-  Rada Dzielnicy Czechów Południowy  –  w ramach zadania
wykonano  doświetlenie  ul.  Leśmiana  przy  skrzyżowaniu
z ul. Czaplińskiego,

• inwestycje – 1 367 083,05 zł (88,00 %), z tego:
-  oświetlenie  ulic  –  inwestycje  –  610 236,96 zł  (83,54 %)  –
w ramach zadania poniesiono wydatki za: rozbudowę i przebu-
dowę oświetlenia drogowego i ciągów pieszych przy ulicach:
Gospodarczej,  Hutniczej,  Kresowej,  Montażowej,  Motorowej
i Maszynowej, w ramach której wykonano m.in. montaż: 63 szt.
słupów wraz z oprawami, wysięgników, tabliczek bezpieczniko-
wych, rekultywację terenów zielonych oraz odtworzenie terenu
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po wykopach, próby i pomiary pomontażowe. Opracowano kom-
pletną dokumentację projektową na budowę oświetlenia ul. Rą-
blowskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, rozpoczęto bu-
dowę oświetlenia drogowego w ul. Wólczańskiej od skrzyżowania
z ul. Strojnowskiego do skrzyżowania z ul. Odległą (odcinek ok.
1,6 km). W okresie sprawozdawczym wykonano przyłącze wraz
z szafą oświetleniową i ułożono kable (zadanie współfinansowa-
ne ze środków Rady Dzielnicy Abramowice). Kontynuację zada-
nia  zaplanowano  w  2019 r.  Ustawiono  4  słupy  oświetleniowe
w ul. Kolorowej oraz 18 słupów na osiedlu im. Karłowicza, za któ-
re płatność nastąpiła w 2019 r.,

• zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (inwesty-
cje) – 373 110,11 zł (99,90 %):
- Rada Dzielnicy Abramowice – 120 000,00 zł  (100 %)  – w ra-
mach zadania realizowano budowę oświetlenia ul. Wólczańskiej,
- Rada Dzielnicy Bronowice – 50 000,00 zł (100 %) – w ramach
zadania zlecono wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy blo-
ku przy ul. Droga Męczenników Majdanka 38,
-  Rada  Dzielnicy  Głusk  –  48 197,11 zł  (99,38 %)  –  w oparciu
o zatwierdzoną  dokumentację  zrealizowano  montaż  lampy
na ul. Dominowskiej, zakupiono wraz z montażem 2 latarnie przy
ul. Zdrowej oraz zaprojektowano oświetlenie ul. Zdrowej na całej
długości,
- Rada Dzielnicy Śródmieście – 89 913,00 zł (99,90 %)  –  w ra-
mach zadania wybudowano oświetlenie uliczne na terenie sięga-
cza przy ul. Narutowicza,
- Rada Dzielnicy Węglin Północny – 65 000,00 zł (100 %)  – za-
projektowano i wykonano oświetlenie przy ul.  Skubiszewskiego
(strona  parzysta  na  odcinku  od  ul.  Jacyny  – Onyszkiewicza
do istniejącego oświetlenia),

• zadania  w  ramach  budżetu  obywatelskiego  –  383 735,98 zł
(85,27 %):
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV  – dokończenie
oświetlenia ul. Powojowej – 125 249,99 zł (83,50 %) – wykonano
budowę  oświetlenia  ulicznego  ul.  Powojowej  od  słupa  nr  12
do słupa nr 26, tj. 15 słupów z zasilaniem kablowym,
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV – latarnie na Lip-
niaku – 149 999,99 zł – opracowano dokumentację oraz wykona-
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no budowę oświetlenia ulicznego w ul. Onyszkiewicza, tj.  12
słupów oświetleniowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskie-
go,
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV  – oświetlenie
ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zbożową a Świerkową
(obok  parku  wzdłuż  ogrodzenia  kościoła  i  placu  zabaw)  –
108 486 zł (72,32 %) – wykonano oświetlenie (8 słupów) w cią-
gu pieszo-rowerowym pomiędzy ul. Zbożową a ul. Świerkową
(po jednej stronie obok parku wzdłuż ogrodzenia kościoła i pla-
cu zabaw).

1.2. Zadania własne z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wys. 200 554 261 zł wydatki
na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich
w 2018 r.  zwiększone  zostały  o  kwotę  28 664 118 zł, tj.  do wys.
229 218 379 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne
realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwo-
tę 209 367 359,70 zł, tj. 91,34 % planu, z tego:
• wydatki bieżące – 5 579,00 zł (100 %),
• wydatki majątkowe – 209 361 780,70 zł (91,30 %).

Realizacja projektów w działach i rozdziałach klasyfikacji bu-
dżetowej przedstawia się następująco.

Zaplanowane w wys. 30 861 334 zł środki na zadania z zakre-
su transportu zbiorowego zostały wydatkowane w okresie spra-
wozdawczym w wys.14 781 922,79 zł (47,90 %) z tego na:
• niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części

LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunika-
cji aglomeracyjnej  – 14 780 165,06 zł (54,02 %) w tym środki
europejskie  –  14 422 168,82 zł.  W okresie  sprawozdawczym
uregulowano  płatność  końcową  za  wykonaną  przebudowę
skrzyżowania ulic: Elsnera/Kompozytorów Polskich w Lublinie
(odbiór nastąpił w dn.18.01.2018 r.). Ponadto realizowano ro-
boty w ramach zawartej umowy na: 
- dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu
zbiorowego:  przebudowa skrzyżowania  ul.:  Smorawińskiego-
Chodźki,  przebudowa  skrzyżowania  ulic:  Szeligowskiego-
Czapskiego,
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- rozbudowę ul. Choiny w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania
z ul.  Wojtasa i  ul.  Zelwerowicza do granicy miasta wraz z nie-
zbędną  infrastrukturą,  budową  pętli  dla  komunikacji  miejskiej,
parkingów dla samochodów osobowych i rowerów,
- budowę odcinka drogi wzdłuż granicy m. Lublin z Gminą Niem-
ce wraz  z  niezbędną infrastrukturą,  jako  dojazdu do ww.  pętli
i parkingów,
- budowę infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej,
-  budowę  sieci  wodociągowej  i  sieci  kanalizacji  sanitarnej
w związku  z  rozbudową  ul.  Choiny  w  Lublinie  na  odcinku
od skrzyżowania z ul. Wojtasa i ul. Zelwerowicza do granicy mia-
sta Lublin,
- zakończono wycinkę drzew oraz rozbiórkę budynków kolidują-
cych z robotami drogowymi oraz prace dotyczące przebudowy
gazociągu oraz części kolizji telekomunikacyjnych. Ponadto pro-
wadzono roboty dotyczące kanalizacji  deszczowej,  teletechniki,
branży drogowej,  elektrycznej,  konstrukcyjno-budowlanej  (mury
oporowe). Poniesiono również wydatek za pełnienie funkcji inży-
niera kontraktu,

• rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lu-
blinie – 1 757,73 zł (0,05 %).  Poniesiono wydatek za przyłącze-
nie tablicy zmiennej treści VMS, przyłączenie do sieci dystrybu-
cyjnej obiektu (znak informacji  parkingowej)  na ul.:  Kowalskiej,
Wyszyńskiego, Lubartowskiej oraz za zgodę przez PKP na dys-
ponowanie nieruchomością na cele budowlane w związku z prze-
budową  sygnalizacji  świetlnej  na  ul.  Kunickiego/Nowy  Świat.
W okresie  sprawozdawczym  wykonawca  przedłożył  brakujące
dokumenty w celu uzupełnienia pełnej dokumentacji projektowej.
Ponadto  rozpoczął  prace  budowlane  na  skrzyżowaniach  oraz
przy budowie i przebudowie sieci łączności. Z uwagi na istotne
wady (brak podstawowego wyposażenia szaf STS) prace doty-
czące  budowy  sieci  łączności  nie  zostały  odebrane.  W  dn.
29.01.2019 r. odstąpiono od dalszej realizacji umowy z powodu
braku  możliwości  wykonania  zamówienia  przez  wykonawcę
w związku ze złożeniem przez niego wniosku o upadłość i niewy-
płacalność.  W dn.  31.01.2019 r.  dokonano  płatności  na  kwotę
1 821 133,08 zł za wykonanie dokumentacji projektowej odebra-
nej z końcem 2018 r.
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Planowane w wys. 197 713 012 zł wydatki na zadania z zakre-
su poprawy powiązań komunikacyjnych o znaczeniu regionalnym
i  ponadregionalnym  wykorzystane  zostały  na  kwotę
194 556 404,86 zł (98,40 %), którą przeznaczono na projekty:
• budowa  nowego  przebiegu  DW 809  w  Lublinie  na  odcinku

od skrzyżowania ul.  Bohaterów Monte Cassino z ul.  Wojcie-
chowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku
węzła  Lublin  Sławinek  (S12/S17/S19)  –  29 817 062,44 zł
(99,59 %),  w  tym  środki  europejskie  –  14 646 547,00 zł.
W okresie  sprawozdawczym  zakończono  realizację  zadania
polegającego na budowie przedłużenia ul.  Bohaterów Monte
Cassino do węzła Sławin, przebudowie skrzyżowań z ul. Nałę-
czowską i Wojciechowską, przebudowie odcinka ul. Nałęczow-
skiej  i  ul.  Wojciechowskiej  oraz odcinków dróg dojazdowych
wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zakończono roboty w za-
kresie branży drogowej, mostowej, elektroenergetycznej, tele-
technicznej, oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej, ka-
nalizacji deszczowej, sieci wodnokanalizacyjnej, sanitarnej, ga-
zowej, ciepłowniczej. W lipcu 2018 r. oddano drogę do użytku.
Ponadto  sfinansowano  pełnienie  funkcji  inżyniera  kontraktu
i nadzoru autorskiego oraz opłaty za przyłączenie sygnalizacji
świetlnych  i  oświetlenia  drogowego.  Opracowano kompletną
dokumentację projektową na budowę ul. Bliskiej i przebudowę/
rozbudowę  odcinka  ul.  Wojciechowskiej  oraz  na  budowę
i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z od-
gałęzieniami w ul. Bliskiej wraz z pełnieniem nadzorów autor-
skich. Pozyskano decyzję ZRID. W 2019 r. inwestycja dotyczą-
ca  budowy ul.  Bliskiej  realizowana będzie  w ramach  zadań
własnych,

• przebudowa skrzyżowania DK 19 (al.  Solidarności i  al.  Gen.
Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie – wy-
prowadzenie  ruchu w kierunku węzła  Lublin  Czechów (S12/
S17/S19) – 5 656 281,35 zł (99,59 %), w tym środki europej-
skie – 2 903 150,50 zł. Sfinansowano roboty drogowe wykona-
ne w 2017 r. (końcowe rozliczenie) oraz pełnienie funkcji inży-
niera kontraktu i nadzoru autorskiego,

• budowa  i  przebudowa  DW  835  w  Lublinie  na  odcinkach:
od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sa-
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dową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul.
Wrotkowskiej  wraz  z  budową  skrzyżowania  z  DW  830  –
95 691 218,11 zł  (96,94 %),  w  tym  środki  europejskie  –
93 952 266,52 zł. W okresie sprawozdawczym:
- podpisano umowę na budowę nowego odcinka drogi łączącej
ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską wraz z budową bezkolizyjnego
skrzyżowania z bocznicą kolejową i budowę sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej na kwotę 45 977 344,86 zł z terminem wy-
konania  do  17.04.2019 r.  Z  zakresu  prac  wykonano  wycinkę
drzew, porządkowanie terenu oraz rozbiórkę nieruchomości koli-
dujących z budową. Zakończono prace przy tunelu nad bocznicą
kolejową, przebudowę sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczo-
wej.  Kontynuowano  roboty  przy  budowie  linii  telekomunikacyj-
nych, kanału technologicznego i sieci energetycznej. Realizowa-
no również roboty drogowe i sieci gazowej osiągając zaawanso-
wanie na poziomie ok. 50-60 %. Sfinansowano również pełnienie
funkcji inżyniera kontraktu oraz wykonanie operatu szacunkowe-
go w celu określenia wynagrodzenia dla PKP za ustanowienie
odpłatnej nieograniczonej w czasie służebności gruntowej zwią-
zanej z umieszczeniem i pozostawieniem elementu układu dro-
gowego,  a  także  za  przyłączenie  sygnalizacji  świetlnej  oraz
oświetlenia drogowego – ul. Dywizjonu 303. Ponadto zawarto po-
rozumienie  z  Rejonowym  Zarządem  Infrastruktury  w  sprawie
przekazania na okres budowy terenów wojskowych oraz porozu-
mienie z PKP wyrażające zgodę na umieszczenie i pozostawie-
nie elementu układu drogowego (tunelu nad istniejącą bocznicą
kolejową  przy  ul.  Wrotkowskiej  oraz  rozbudowanego  odcinka
ul. Nowy Świat),
- opracowano dokumentację projektową na budowę odcinka dro-
gi od ul. Inżynierskiej do wysokości budynku przy ul. Wrotkowska
2a oraz uzyskano decyzję ZRID. Rozstrzygnięto przetarg na re-
alizację  robót  budowlanych.  Umowa  została  podpisana  w  dn.
26.09.2018 r. z terminem wykonania do 28.06.2019 r. na kwotę
1 395 718,17 zł,
- rozpoczęto rozbudowę ul. Abramowickiej na odcinku od ul. Sa-
dowej do granicy miasta wraz z budową sieci związanych z infra-
strukturą drogową, kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową.
W okresie sprawozdawczym wykonano roboty w zakresie: bran-
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ży drogowej (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy,
nawierzchnie bitumiczne, chodniki, nawierzchnie ścieżek rowe-
rowych, zjazdy na posesje)  – 65 %, oświetlenia drogowego –
60 %, kanalizacji deszczowej – 75 %, przebudowy sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej – 40 %, przebudowy sieci ga-
zowej  – 70 %, budowy kanału technologicznego  – 60 % oraz
wykonano tablice informacyjne,
- podpisano umowę na budowę skrzyżowania ul. Diamentowej
z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz
z ul. Krochmalną z terminem wykonania do 17.04.2019 r. Roz-
poczęto realizację zadania, w ramach którego przeprowadzo-
no wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe i ziemne, porządkowa-
nie terenu. Zakończono prace w zakresie sieci energetycznej
(nN, SN, WN) i kanału technologicznego. Ponadto trwały prace
w zakresie branży drogowej, budowy wiaduktu, budowy wodo-
ciągu, kanalizacji  deszczowej, sanitarnej, gazowej, ciepłowni-
czej, telekomunikacyjnej oraz trakcji trolejbusowej w zakresie
fundamentów pod słupy i ścian oporowych,
-  dokonano opłaty przyłączeniowej w związku z budową sy-
gnalizacji drogowej i znaków VMS na skrzyżowaniu ul. Kroch-
malnej  z  ul.  Diamentową  oraz  sfinansowano  dokumentację
projektową (wykonaną w 2017 r.) na budowę ww. skrzyżowa-
nia.4) podpisano umowę na budowę skrzyżowania ul. Diamen-
towej  z  projektowanym przedłużeniem ul.  Lubelskiego Lipca
'80  oraz  z  ul.  Krochmalną  z  terminem  wykonania
do 17.04.2019 r. Rozpoczęto realizację zadania, w ramach któ-
rego  przeprowadzono  wycinkę  drzew,  roboty  rozbiórkowe
i ziemne, porządkowanie terenu. Zakończono prace w zakresie
sieci energetycznej (nN, SN, WN) i kanału technologicznego.
Ponadto  trwały  prace  w  zakresie  branży  drogowej,  budowy
wiaduktu, budowy wodociągu, kanalizacji deszczowej, sanitar-
nej, gazowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej oraz trakcji tro-
lejbusowej w zakresie fundamentów pod słupy i ścian oporo-
wych,
-  dokonano opłaty przyłączeniowej w związku z budową sy-
gnalizacji drogowej i znaków VMS na skrzyżowaniu ul. Kroch-
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malnej z ul. Diamentową oraz sfinansowano dokumentację pro-
jektową (wykonaną w 2017 r.) na budowę ww. skrzyżowania,

• rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru
specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie –
62 600 337,96 zł  (99,98 %),  w  tym  środki  europejskie  –
61 237 863,00 zł.  W okresie sprawozdawczym opracowano do-
kumentację projektową dotyczącą przebudowy ronda Lubelskie-
go Lipca ’80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece
Czerniejówce do skrzyżowania z ul.  Wolską i  odcinka Al.  Zyg-
muntowskich. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wy-
konawcy robót na ww. zadania wraz z budową trakcji trolejbuso-
wej i przebudową oświetlenia drogowego w ul. Lubelskiego Lipca
'80 na odcinku od skrzyżowania z ul.: Al. Zygmuntowskie-Unii Lu-
belskiej-Fabryczna do skrzyżowania z al. Piłsudskiego, wykona-
niem korytarza (buspasy) dla komunikacji miejskiej w ul. Droga
Męczenników  Majdanka  (na  odcinku  od  ul.  Fabrycznej
do ul. Grabskiego) oraz wykonaniem infrastruktury przystankowej
(umowa  podpisana  17.07.2018 r.  z  terminem  wykonania
do 31.10.2019 r. na kwotę 61 185 718,15 zł). Ponadto podpisano
umowę na pełnienie  funkcji  inżyniera  kontraktu dla ww.  zadań
(umowa podpisana 19.06.2018 r. na kwotę 771 746,28 zł). W dn.
31.07.2018 r. przekazano wykonawcy teren pod realizację inwe-
stycji. Wykonano prace rozbiórkowe, wycinkę drzew, zdjęcie hu-
musu. Na Al. Zygmuntowskich wprowadzono czasową organiza-
cję ruchu powodująca zamknięcie ulicy, wykonano rozbiórkę na-
wierzchni ulicy, krawężników i trakcji trolejbusowej oraz wykona-
no platformę roboczą pod palowanie. Rozpoczęto budowę kanali-
zacji deszczowej, wykonano dwa zestawy separatorów i osadni-
ków. Trwały prace związane z usunięciem kolizji sieci wodociągo-
wych, gazowych, elektrycznych i teletechnicznych,

• przebudowa  strategicznego  korytarza  transportu  zbiorowego
wraz z zakupem taboru w centralnej  części  LOF – 791 505 zł
(100 %).  W okresie  sprawozdawczym sfinansowano opracowanie
kompletnych dokumentacji projektowych na:
- przebudowę Al. Racławickich od Ronda Honorowych Krwiodaw-
ców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatow-
skiego (od Al.  Racławickich do wiaduktu nad al.  Solidarności),
ul. Sowińskiego (od Al. Racławickich do skrzyżowania z ul. Głę-
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boką),  ul.  Głębokiej  (od  stacji  benzynowej  do  skrzyżowania
z Filaretów), ul.  Lipowej (od skrzyżowania z Al.  Racławickimi
do skrzyżowania z ul. Narutowicza),
- budowę łącznika ul.: Langiewicza i Radziszewskiego i prze-
budowę odcinka ul. Radziszewskiego do łącznika do skrzyżo-
wania  z  ul.  Sowińskiego,  rozbudowę kanalizacji  deszczowej
odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kie-
runku ul. Snopkowskiej do wylotu W-11 rzeki Czechówki wraz
z urządzeniami podczyszczającymi i dojazdem do obsługi tych
urządzeń. W okresie sprawozdawczym dwukrotnie ogłoszono
przetarg (w lipcu i  październiku) na wybór wykonawcy robót
na rozbudowę Al. Racławickich, ul. Lipowej i ul. Poniatowskie-
go. Pierwszy przetarg został unieważniony z uwagi na złożenie
ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację zada-
nia, w drugim wydłużono termin związania ofertą.

1.3. Zadania realizowane z radami dzielnic oraz z udziałem 
mieszkańców

Zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (Rady
Dzielnic) zrealizowane z rezerwy celowej w 2018 r.: 45 zadania
budżetowe  na  kwotę  2 084 693,39 zł,  inwestycje  realizowane
przy udziale mieszkańców i innych podmiotów w 2018 r. na kwotę
283 070,00 zł  oraz  na  zadania  w ramach inicjatywy  lokalnej  –
3 786 910,54 zł.

1.4. System zarządzania ruchem

ITS (Inteligent Transportation Systems) oznacza systemy, któ-
re stanowią szeroki zbiór różnorodnych technologii (telekomuni-
kacyjnych,  informatycznych,  automatycznych  i  pomiarowych)
oraz  technik  zarządzania  stosowanych  w  transporcie  w  celu
ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności sys-
temu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska natural-
nego.

Najpopularniejsze rozwiązania typu ITS:
• zarządzania ruchem na skrzyżowaniach,
• kontrola ruchu na skrzyżowaniach,
• informacje dla kierujących przekazywane za pomocą znaków

zmiennej treści.
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W Lublinie od połowy grudnia 2015 r. został uruchomiony system
zarządzania ruchem, który obejmował:
• przebudowę  lub  dostosowanie  do  przepisów  oraz  standardów

nowoczesnego sterowania  69 drogowych sygnalizacji  (spośród
122 skrzyżowań i przejść sygnalizowanych na terenie Lublina),

• budowę Centrum Sterowania Ruchem (CSR) przy ul. Lipowej 27,
• połączenie sygnalizacji na ww. ulicach z CSR łączami światłowo-

dowymi (ok. 28 km linii),
• montaż 10 szt. znaków zmiennej treści (znaki drogowe i tekst), 
• system priorytetów dla komunikacji publicznej na wybranych tra-

sach,
• system wykrywania zdarzeń drogowych w obszarze objętym za-

daniem,
• system kamer monitoringu drogowego oraz rozpoznawania tablic

rejestracyjnych.
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie dn. 19.10.2017 r. podpisał umo-

wę z firmą Qumak na rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem
i Komunikacją w Lublinie.  W dn. 29.01.2019 r. odstąpiono od dal-
szej realizacji umowy z powodu braku możliwości wykonania zamó-
wienia przez wykonawcę w związku ze złożeniem przez niego wnio-
sku o upadłość i niewypłacalność.  W dn. 31.01.2019 r.  dokonano
płatności na kwotę 1 821 133,08 zł za wykonanie dokumentacji pro-
jektowej odebranej z końcem 2018 r.

1.5. Strefa płatnego parkowania

Uruchomienie strefy płatnego parkowania w 2011 r. miało na celu
uporządkowanie systemu parkowania w centrum miasta oraz ogra-
niczenie liczby samochodów wjeżdżających do Śródmieścia.

Ważną przesłanką była także potrzeba zmiany zachowań komu-
nikacyjnych,  spowodowanie aby kierowcy,  którzy chcą dostać się
do obszaru śródmiejskiego przesiedli się do komunikacji zbiorowej.
Dlatego też winien istnieć ścisły związek pomiędzy opłatami za par-
kowanie a opłatami za bilety komunikacji zbiorowej. Obecnie obo-
wiązująca opłata za pierwszą godzinę parkowania w tańszej SPP
wynosi 2,00 zł zaś w droższej – 3,00 zł, a bilet normalny 30-minuto-
wy w komunikacji zbiorowej 3,20 zł.

Obsługą strefy płatnego parkowania w Lublinie zajmuje się ope-
rator zewnętrzny CITY PARKING GROUP S.A. z siedzibą w Gru-
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dziądzu (umowa nr 50/ZDM/16 z dn. 14.03.2016 r.,  obowiązuje
od dn 01.04.2016 r. do dn. 31.03.2020 r.). Umowa z operatorem
została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.  Do jego zadań
należy  oznakowanie  strefy,  wyposażenie  strefy  w  parkomaty
(150 szt.), zorganizowanie oraz prowadzenie systemu monitoro-
wania i kontroli  (11 kontrolerów), serwisowanie i naprawa urzą-
dzeń, bieżące utrzymanie terenu płatnego parkowania i obszaru
wokół  parkomatów  oraz  zorganizowanie  i  prowadzenie  biura
SPP.  W SPP jest  ok.  2 150 miejsc  postojowych płatnych,  nie-
strzeżonych. Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach
charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych,
jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększe-
nia rotacji  parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji
lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ogranicze-
nia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub
wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

Strefa płatnego parkowania podzielona jest na podstrefy: A i B:
PODSTREFA A PODSTREFA B

Opłaty parkingowe 
w parkomatach:

1 - godzina 3,00 zł 2,00 zł

2 - godzina 3,60 zł 2,40 zł

3 - godzina 4,30 zł 2,80 zł

4 - godzina i kolejne 3,00 zł 2,00 zł

Bilet dobowy 20,00 zł 15,00 zł

Opłaty abonamentowe:

Abonament typy A miesięczny 200,00 zł 150,00 zł

Abonament typu A półroczny 900,00 zł 750,00 zł

Abonament typu A roczny 1 600,00 zł 1 300,00 zł

Abonament typu M 100,00 zł 100,00 zł

Abonament typu N 4,00 zł/miesiąc 4,00 zł/miesiąc

Koperty zastrzeżone 800,00 zł 600,00 zł

Opłata dodatkowa za:

Przekroczenie opłaconego 30,00 zł 30,00 zł
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czasu parkowania

Nieuiszczenie opłaty za parko-
wanie

50,00 zł 50,00 zł

Opłaty w SPP obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach 8.00 – 17.00.

W parkomatach opłatę za bilet można wnieść bilonem lub przy
użyciu karty płatniczej. Parkomat nie wydaje reszty, wrzuconą sumę
pieniędzy przelicza na opłatę za postój.

W obrębie strefy płatnego parkowania na terenie Lublina możli-
we jest opłacenie postoju poprzez następujące systemy płatności
mobilnych:
• CityParkApp,
• mobiPARKING.

Strefa płatnego parkowania obejmuje obszar, który ograniczają
następujące  ulice:  Unii  Lubelskiej  (od mostu  na  rzece  Bystrzyca
do Tysiąclecia),  Tysiąclecia (od Unii  Lubelskiej  do Lubartowskiej),
Solidarności  (od  Lubartowskiej  do  Lubomelskiej),  Lubomelska
(od Solidarności do Czechowskiej), Czechowska (od Lubomelskiej
do Leszczyńskiego),  Leszczyńskiego z parkingiem (od Czechow-
skiej do Długosza), Długosza z parkingiem, Racławickie (od Długo-
sza do Łopacińskiego), Łopacińskiego, Akademicka (od Weteranów
do  Obrońców  Pokoju),  Obrońców  Pokoju,  Ofiar  Katynia,  Lipowa
z parkingiem pod cmentarzem (od Ofiar Katynia do Narutowicza),
Piłsudskiego (od Narutowicza do mostu na rzece Bystrzyca) i rzeką
Bystrzyca (od Piłsudskiego do Unii Lublelskiej).

W  okresie  sprawozdawczym  kontrolerzy  wystawili  43 175  we-
zwań do zapłaty opłaty dodatkowej, 16 483 upomnień (do nieopła-
conych wezwań), 6 516 tytułów wykonawczych w celu przymusowe-
go ściągnięcia należności.

W 2018 r.  przychód  ze strefy  wyniósł  8 707 666,29 zł  (z  tego:
transakcje zakupu biletów parkingowych w parkomatach, płatności
mobilne oraz sprzedaż abonamentów: 7 263 472,89 zł,  opłata do-
datkowa:  1 444 193,40 zł). Ponadto  sprzedano  2 362 szt.  abona-
mentów okresowych  oraz  249 szt.  abonamentów osób  niepełno-
sprawnych i 1 338 szt. abonamentów dla mieszkańców strefy.
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2. Funkcjonowanie transportu zbiorowego

Mamy za sobą 365 dni bogatych w różnego rodzaju wydarze-
nia, sukcesy i zmiany związane z lubelską komunikacją miejską.
Nowe trolejbusy i autobusy na trasach, przetarg na zakup pierw-
szych 20 elektrobusów oraz uprawnienia do bezpłatnych przejaz-
dów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Początek roku przyniósł zmiany w uprawnieniach do przejaz-
dów komunikacją  miejską.  Od  1  stycznia  rozszerzyła  się  lista
osób,  które  zyskały  w  ramach  uprawnień  gminnych  prawo
do bezpłatnych  przejazdów.  Najliczniejszą  z  nich  stanowią
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

W minionym roku rozpoczęło się także postępowanie przetar-
gowe na zakup i dostawę elektrycznych autobusów wraz z infra-
strukturą do ładowania wolnego na zajezdni oraz ładowania szyb-
kiego na przystankach  końcowych.  Mowa o 20  fabrycznie  no-
wych, niskopodłogowych elektrobusach. Pojazdy będą przystoso-
wane do przewozu osób niepełnosprawnych, monitorowane, kli-
matyzowane, wyposażone w biletomaty z możliwością płatności
kartą i  gotówką, bramki liczenia pasażerów oraz trzy podwójne
porty USB do ładowania urządzeń mobilnych. Autobusy przezna-
czone są dla linii komunikacyjnych nr 13, 23 i 29. Odbiór autobu-
sów elektrycznych nastąpi w 2020 r. Ich zakup i dostawa odbywa
się w ramach projektu unijnego. W części wschodniej Polski jest
to w chwili obecnej największy zakup pojazdów niskoemisyjnych
wraz z infrastrukturą, co przyczyni się do wzrostu elektromobilno-
ści w Lublinie. Dostawy autobusów elektrycznych oraz trolejbu-
sów stawiają Lublin w pierwszym rzędzie miast będących lidera-
mi elektromobilności.

Jesień zaowocowała także skierowaniem do ruchu nowego ta-
boru współfinansowanego ze środków unijnych. Na ulice miasta
wyjechało piętnaście fabrycznie nowych przegubowych trolejbu-
sów marki Ursus. Kursują one na liniach nr 151 i 159. Lublin jako
jedyne miasto w kraju posiada trolejbusy o dł. 18 m. Liczba trolej-
busów przegubowych wzrosła do 27 szt. W związku z zakupem
tego rodzaju pojazdów wskaźnik taboru wielkopojemnego w ko-
munikacji miejskiej wynosi obecnie 34 %. Do floty pojazdów ko-
munikacji miejskiej dołączyło także osiem fabrycznie nowych au-
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tobusów marki Ursus. Pojazdy zostały skierowane do obsługi linii nr
3, 6, 13, 34 i 45. Dostawa tej partii wozów była jednoznaczna z wy-
cofaniem z ruchu ostatnich czterech wysokopodłogowych autobu-
sów marki Jelcz 120M, będących własnością MPK Lublin. Oznacza
to koniec pewnej epoki w lubelskiej komunikacji miejskiej. Do ruchu
kierowany jest tyko i wyłącznie tabor niskopodłogowy. Kontrakty na
zakup nowych pojazdów opiewają na kwotę blisko 44 mln zł. Sukce-
sywne inwestycje w tabor przekładają się na komfort i jakość podró-
ży komunikacją miejską. W chwili obecnej 100 % ogólnej liczby ta-
boru stanowią pojazdy niskopodłogowe. 90 % pojazdów jest wypo-
sażonych w monitoring i zapowiedzi głosowe. Ponadto 79 % auto-
busów to pojazdy posiadające normę emisji spalin Euro 5 i Euro 6.
Dodatkowo 70 % ogólnej liczby taboru stanowią pojazdy wyposażo-
ne w biletomaty i pojazdy klimatyzowane.

Rok 2018 przyniósł również zmiany w ofercie przewozowej. Ko-
munikacja  miejska została  skierowana do  Nasutowa,  Krasienina-
Kolonii i Ciecierzyna-Żulina. Wybrane kursy linii 44 zostały wydłużo-
ne do miejscowości Kawka. Dodatkowo w porozumieniu z Burmi-
strzem Miasta Świdnik wprowadzono dodatkowe kursy linii nr 5 i 55
do Świdnika. Poprawiono obsługę komunikacyjną rejonu ul. Grygo-
wej i ul. Metalurgicznej poprzez wydłużenie linii 45 wszystkimi kur-
sami w dzień powszedni oraz w soboty i dni świąteczne do przy-
stanku Metalurgiczna. W związku z oddaniem do użytku nowego
odcinka trakcji trolejbusowej linia nr 161 została wydłużona wszyst-
kimi kursami z pętli Węglin do pętli os. Poręba. W minionym roku,
mając na uwadze wnioski zakładów pracy zlokalizowanych na tere-
nie  Strefy  Ekonomicznej  na Felinie  dotyczące dojazdu i  powrotu
pracowników,  wprowadzono  także  zmiany  w  obsłudze  tej  części
miasta.

W tym roku pierwszy miejski  autobus należący do lubelskiego
MPK został wyposażony w defibrylator AED. Urządzenie zamonto-
wano w osiemnastometrowym Solarisie.

Czas wakacji to oczywiście kolejny, w tym roku już ósmy, sezon
linii turystycznej. Na trasie niezmiennie Ziutek i Gutek. W tym roku
tematem przewodnim na obu liniach były „Lubelskie Metamorfozy
1918 – 2018”.

Nie inaczej jak w latach ubiegłych w okresie od 16 do 22 wrze-
śnia świętowaliśmy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transpor-
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tu.  Tegoroczne  hasło  ETZT  brzmiało  „Przesiadaj  się  i  jedź”.
W tym roku poza standardowymi działaniami, takimi jak przejazdy
zabytkowym autobusem Gutek, lekcjami edukacyjnymi dla dzieci,
nowością były przystanki zbombardowane włóczką.

Miniony rok to także docenienie systemu lubelskiego transpor-
tu publicznego na arenie ogólnopolskiej. Lublin został nagrodzo-
ny w konkursie „Asy Transportu Publicznego” w kategorii „Miasto
Roku/Ekologiczne Miasto Roku”. Nasze miasto zostało docenio-
ne za konsekwentne działania, związane z wdrażaniem niskoemi-
syjnego transportu i osiągnięcia w rozwoju elektromobilności. Po-
nadto Lublin już po raz czwarty został nagrodzony w konkursie
ECO-MIASTO organizowanym przez Ambasadę  Francji  w Pol-
sce. Tym razem komisja doceniła nas aż w dwóch kategoriach,
w tym za „Mobilność zrównoważoną”. Komisja konkursowa doce-
niła osiągnięcie 30 % udziału taboru niskoemisyjnego we flocie
transportu publicznego, a także za ambitne plany podwyższenia
tej liczby do 50. Nagroda trafiła do Lublina również za tworzenie
infrastruktury sprzyjającej multimodalności, w tym stałe poszerza-
nie infrastruktury pieszej i rowerowej.

3. Rozwój ruchu pieszego i rowerowego

3.1. Działania na rzecz ruchu pieszego

Kampanie „Rowerowa Wiosna" oraz „Rowerowe Przedszkole"
wbrew swej nazwie nie ograniczały się do promocji jednego środ-
ka transportu. Były to działania mające na celu zachęcenie do ak-
tywności,  w  tym  przede  wszystkim  wyboru  aktywnej  drogi
do szkoły  czy przedszkola.  Promowane było wykorzystanie nie
tylko rowerów, ale także hulajnóg, deskorolek, rolek, które teore-
tycznie zgodnie z literą polskiego prawa nie stanowią środków
transportu.

3.2. Działania na rzecz ruchu rowerowego

W  maju  2018 r.  odbyła  się  kampania  „Rowerowa  Wiosna”,
w ramach której uczniowie zbierali naklejki, które otrzymali każ-
dego dnia za dojazd do szkoły rowerem, na hulajnodze, rolkach
lub  deskorolce.  Jedna  naklejka  trafiała  do  dzienniczka  ucznia,
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druga przypisana do klasy, do której uczeń należał. Po zakończeniu
kampanii najbardziej rowerowa szkoła wygrała zadaszony parking
rowerowy, ufundowany przez sponsora – LPEC S. A. Dla najlep-
szych klas były zorganizowane grupowe wyjścia do obiektów spor-
towych i instytucji kulturalnych. Najlepsi uczniowie w swoich szko-
łach otrzymali nagrody indywidualne. W tegorocznej Kampanii „Ro-
werowa Wiosna” aktywnie wzięło udział 5 662 uczniów i uczennic
z 40 szkół podstawowych, którzy w ciągu całego maja odbyli 68 363
dojazdów do szkoły na rowerze, deskorolkach, rolkach czy hulajno-
gach. 

W 2018 r. przeprowadzona była pilotażowe kampania „Rowero-
we Przedszkole – edukacja rowerowa od najmłodszych lat”, która
miała  na celu  zwiększenie  świadomości  i  wiedzy  dzieci  w wieku
przedszkolnym (4-6  lat).  Edukatorami  byli  doświadczeni  trenerzy
z lubelskich organizacji pozarządowych zajmujących się ruchem ro-
werowym. W całym Lublinie w zajęciach wzięło udział prawie 4 000
dzieci z 44 przedszkoli.  Oprócz działań edukacyjnych przeprowa-
dzona została analiza mobilności 5 przedszkoli, która miała na celu
określenie  obecnej  sytuacji  związanej  z  codziennymi  podróżami
dzieci i rodziców do przedszkoli, a także poznaniem potencjału na
zmiany obecnej sytuacji i zwiększenie udziału aktywnych środków
transportu.

3.3. Infrastruktura rowerowa

W ramach zrealizowanych inwestycji i remontów w zakresie roz-
woju infrastruktury rowerowej w 2018 r. wykonano prawie 10 km in-
frastruktury rowerowej. Wśród inwestycji można wyróżnić

Budowa  nowego  przebiegu  DW  809  w  Lublinie  na  odcinku
od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską
do węzła Sławin  – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin
Sławinek  (S12/S17/S19).  W  ramach  tej  inwestycji  wybudowano
5,3 km dróg dla rowerów a także 0,4 km pasów rowerowych.

Sfinansowano opracowaną w 2017 r.  dokumentację projektową
na przebudowę skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka-
Grabskiego-Sulisławicka, w celu dostosowania do potrzeb komuni-
kacji miejskiej oraz roboty budowlane (w ramach umowy zawartej
z wykonawcą na kwotę 11 273 463,97 zł) a wśród niej sfinansowa-
no:
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• przebudowę ul. Droga Męczenników Majdanka – 360 m (ciągi
rowerowe,  chodniki  wokół  skrzyżowania,  przejścia  dla  pie-
szych i przejazdy dla rowerzystów wyposażone w azyle),

• przebudowę ul. Grabskiego na odcinku ok. 100 m (drogę dla
rowerów, chodniki i zjazdy, zieleńce, krzewy).
Zakończono prace przy przebudowie ul. Droga Męczenników

Majdanka (184 m) ze skrzyżowaniem z ul. Lotniczą. Wykonano
nową nawierzchnię asfaltową, wybudowano drogę dla rowerów.

Wyznaczono także specjalne ciągi po których mogą poruszać
się rowerzyści Plac Litewski w relacjach Krakowskie Przedmie-
ście-Kapucyńska oraz Radziwiłłowska-Kapucyńska o łącznej dłu-
gości 0,4 km.

Rataja  wykonano  przebudowę 641 m ul.  Rataja  na  odcinku
od skrzyżowania  z  ul.  Grenadierów  (wraz  z  jego  przebudową)
do wiaduktu w ul. Grygowej. Wykonano nową konstrukcję jezdni
i wyznaczono w sumie prawie 1,3 km pasów rowerowych. Po jed-
nej  stronie  ulicy  wykonano  chodnik  o  dł.  674 m  oddzielony
od jezdni pasem zieleni, natomiast po drugiej stronie wykonano
45 metrowy odcinek chodnika w rejonie przejścia dla pieszych
i przystanku.

W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego III  – Budowa
chodnika od u. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łą-
czącej Botanik z ul. Zbożową wybudowano 0,8 km drogi dla ro-
werów.

W ramach przebudowy sieci ciepłowniczej Lubelskie Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej S.A., wybudowało 0,8 km infrastruk-
tury pieszo rowerowej od mostu na rzece Bystrzyca aż do istnie-
jącej infrastruktury przy skrzyżowaniu Alei Józefa Piłsudskiego –
Lubelskiego Lipca ’80.

3.4. Lubelski Rower Miejski

W dn. 21 marca 2018 r. uruchomiony został rozbudowany sys-
tem Lubelskiego Roweru Miejskiego. Został on powiększony o 1
stację (ul. Antoniny Grygowej) i 5 stacji Sponsorskich. Po rozbu-
dowie system liczy 97 stacji i 951 rowerów.

W  całym  2018 r.  rowery  były  wypożyczane  692 761  razy,
a liczba zarejestrowanych użytkowników przekroczyła 95 tys.
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. 3. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW
FINANSOWYCH

1. Działania w zakresie projektów inwestycyjnych

W ramach realizacji perspektywy finansowej Unii Europejskiej
na lata 2014-2020 oraz w ramach przygotowań do kolejnej per-
spektywy  UE  2021-2027  Prezydent  Miasta  Lublin  oraz  osoby
upoważnione czynnie uczestniczyły w procesie legislacyjnym po-
legającym na opiniowaniu dokumentów strategicznych dotyczą-
cych wykorzystania funduszy strukturalnych, biorąc udział w pra-
cach m.in.:
• Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
• Komitetu do Spraw Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020,
• Komitetu  Monitorującego  Program  Operacyjny  Polska

Wschodnia 2014-2020 jako przedstawiciel Unii Metropolii Pol-
skich,

• Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 2014-2020 jako przedstawiciel
Unii Metropolii Polskich oraz Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego,

• grupy roboczej  ds.  transportu  przy  Komitecie  Monitorującym
Program  Operacyjny  Polska  Wschodnia  2014-2020  jako
przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin,

• grupy roboczej ds. EFRR przy Komitecie Monitorującym Re-
gionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Lubelskiego
2014-2020 jako przedstawiciel Unii Metropolii Polskich,

• Zespołu ds. Smart City,
• Zespołu ds. Rewitalizacji.

Ponadto  w  ramach  przygotowania  do  aplikowania  o  środki
wspólnotowe Wydział Funduszy Europejskich uczestniczył w kon-
sultacjach  dokumentów,  w  tym  dokumentów  strategicznych
na poziomie krajowym i  regionalnym, m.in. projektów  rozporzą-
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dzeń Parlamentu Europejskiego i Rady 2021-2027, zmiany Umo-
wy Partnerstwa, ustawy o dostępności,  Wytycznych w zakresie
realizacji  zasady równości  szans i  niedyskryminacji,  w tym do-
stępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równo-
ści szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020, Strategii  Zrównoważonego  Rozwoju  Transportu
do 2030 r., Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz
uczestniczył w przygotowaniu Planu Mobilności Lubelskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego,  Programu ochrony środowiska przed ha-
łasem miasta Lublin, Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lu-
blin do 2030 r. oraz Kierunków działań LOF po 2020 r.

W 2018 r. Wydział Funduszy Europejskich sfinalizował podpi-
sanie  umów  o  dofinansowanie  projektów  o  łącznej  wartości
wsparcia – 37 772 776,16 zł, w tym:

Środki z funduszy europejskich – 33 067 463,48 zł, w tym:
• Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Lubelskiego

na lata 2014-2020 w kwocie 33 067 463,48 zł:
- budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin – ogólna war-
tość  projektu:  5 685 450,67 zł,  wartość  dofinansowania:
4 832 633,06 zł, termin realizacji: 2016-2020,
-  rozbudowa  Systemu  Zarządzania  Ruchem  i  Komunikacją
w Lublinie  – ogólna wartość  projektu:  23 282 855,08 zł,  war-
tość dofinansowania: 19 790 426,81 zł, termin realizacji: 2017-
2020,
- termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej
w Lublinie  – ogólna wartość projektu:  18 039 207,45 zł,  war-
tość dofinansowania: 8 444 403,61 zł, termin realizacji:  2015-
2021.
Środki krajowe – 4 705 312,68 zł, w tym:

• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 668 000,00 zł:
-  przebudowa  boiska  wielofunkcyjnego  i  budowa  4-torowej
bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali
gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej  nr  7  w  Lublinie  –
ogólna wartość projektu:  2 459 365,00 zł,  wartość dofinanso-
wania: 668 000 zł, termin realizacji: 2018-2019,

• Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych
w kwocie 162 651,71 zł:
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- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr
26 im. Janusza Korczaka w Lublinie  – ogólna wartość projektu:
1 577 637,34 zł,  wartość  dofinansowania:  162 651,71 zł,  termin
realizacji: 2015-2021,

• Program rozwoju  gminnej  i  powiatowej  infrastruktury  drogowej
na lata 2016-2019w kwocie 477 423,46 zł:
- przebudowa ul. Rataja w Lublinie na odcinku od skrzyżowania
z ul. Grenadierów do wiaduktu w ul. Grygowej – ogólna wartość
projektu:  3 709 323,60 zł,  wartość  dofinansowania:
477 423,46 zł, termin realizacji: 2018,

• resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 „MALUCH +" – edycja 2018 w kwocie 3 369 798,67 zł:
- budowa budynku żłobka na potrzeby dzieci w wieku do lat 3,
ul. Zelwerowicza  2,  20-875  Lublin  –  ogólna  wartość  projektu:
4 138 248,34 zł, wartość dofinansowania: 3 369 798,67 zł, termin
realizacji: 2018,

• dotacja z budżetu państwa w kwocie 27 438,84 zł  –  Ławka Nie-
podległości  dla  samorządów  –  ogólna  wartość  projektu:
96 150,00 zł,  wartość  dofinansowania  (środki  krajowe):
27 438,84 zł, termin realizacji: 2018.

2. Działania w zakresie projektów nieinwestycyjnych

W 2018 r. Wydział Projektów Nieinwestycyjnych przygotował 24
projekty.  W liczbie tej  zawierają się także mikroprojekty  z  dwóch
grup (8 projektów romskich oraz 4 mikrogranty PL-BY-UA).
Tabela: projekty złożone do funduszy zewnętrznych w 2018 r. przez
Wydział Projektów Inwestycyjnych.

L.p. Miesiąc
złożenia

Nazwa projektu Wartość projektu

1. 2018-02
INTERCULTURE: International vo-
lunteering for city culture 199 770,00 zł

2. 2018-02 LUBInclusiON 12 804 363,00 zł

3. 2018-02
Klub Seniora - integracja poprzez 
kulturę 598 500,00 zł 

4. 2018-02

Kształtowanie europejskich postaw 
samorządowych na rzecz współpra-
cy z krajami Partnerstwa Wschod-
niego (program „Europa dla Obywa-
teli”) 5 040,00 EUR
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5. 2018-03 „Global student and worker" 211 780,00 EUR

6. 2018-03

Profesjonalne kadry w samorzą-
dzie lokalnym - budowanie kompe-
tentnych zespołów administracji 
publicznej w zakresie wsparcia re-
formy samorządowej w Ukrainie 
(MSZ RP 2018) 337 185,00 zł 

7. 2018-04

Budowanie trwałych relacji współ-
pracy regionalnej krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej w kontek-
ście 100-letniej tradycji niepodle-
głościowej, obywatelskiej i wolno-
ściowej" (MSZ RP 2018) 257 350,00 zł

8. 2018-05
Projekty romskie - Zakup podręcz-
ników szkolnych dla uczniów rom-
skich 3 600,00 zł 

9. 2018-05

Projekty romskie - Zakup strojów 
sportowych na zajęcia z wychowa-
nia fizycznego dla uczniów rom-
skich 6 600,00 zł 

10. 2018-05
Projekty romskie - Integracyjny wy-
jazd na kolonie dla dzieci romskich
i polskich 47 600 zł

11. 2018-05
Projekty romskie - Zakup przybo-
rów szkolnych dla uczniów rom-
skich 3 100,00 zł 

12. 2018-05
Projekty romskie - Integracyjny wy-
jazd na wycieczkę edukacyjna dla 
dzieci romskich i polskich 3 600,00 zł 

13. 2018-05
Projekty romskie - Integracyjne 
spotkanie wigilijne w SPS nr 26 
w Lublinie 3 230,00 zł 

14. 2018-05
Integracja społeczności romskiej 
ze społecznością polską, ukraińską
i zydowską - działania edukacyjne 10 000,00 zł 

15 2018-05
Projekty romskie - Integracyjny wy-
jazd na miejsce pamięci pomordo-
wanych żydów 17 000,00 zł 

16. 2018-07
Cultural Get-Together: Promotion 
of Common Heritage Through In-
tercultural participation 50 000,00 EUR

17. 2018-08 Żłobek bez barier II 5 716 529,48 zł
18. 2018-10 com.unity.lab - Lizbońska Strategia

Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw 
lub Obszarów Priorytetowych Inter-
wencji (BIP/ZIP); zintegrowany ze-

228 800,00 zł
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staw narzędzi

19. 2018-11
Mikrogranty PL-BY-UA 1.Wspólne 
dziedzictwo dla lepszego zrozumie-
nia i przyszłości 56 992,00 EUR

20. 2018-11

Mikrogranty PL-BY-UA .2.Kulinarne 
dziedzictwo kuchni - promocja kuli-
narnych tradycji poprzezprofesjona-
lizację oferty gastronomicznej Lubli-
na i Równego 65 830,00 EUR

21. 2018-11

Mikrogranty PL-BY-UA - 3.Konser-
wacja zespołu dawnego pałacu Po-
tockich jako wspólnego obiektu dzie-
dzictwa kulturowego i historycznego 
Ukrainy i Polski 67 547,00 EUR

22. 2018-11
Mikrogranty PL-BY-UA - 4.Seniorzy 
jako najlepsi propagatorzy lokalnej 
kultury i historii pogranicza 45 373,00 EUR

23. 2018-12
Przygotowanie Strategii rozwoju 
elektromobilności dla Lublina 120 000,00 zł

24. 2018-12
Sustainable and smart cities - Euro-
pean standards for urban develop-
ment in Ukrainian cities 2 000 000,00 EUR

W  2018 r.  podpisano  11  umów  na  dofinansowanie  projektów
o łącznej wartości 14 219 970,84 zł (10 projektów) oraz 46 458 EUR
(1 projekt).
Tabela:  projekty  złożone  przez  Wydział  Projektów  Nieinwestycyj-
nych, na które uzyskano dofinansowanie w 2018 r.

Tytuł Wartość Program

„Profesjonalne - kadry w samorzą-
dzie lokalnym - budowanie kompe-
tentnych zespołów administracji pu-
blicznej w zakresie wsparcia refor-
my samorządowej w Ukrainie”

337 185,00 zł
MSZ RP - Polska po-
moc rozwojowa 2018 
MSZ

„Budowanie trwałych relacji współ-
pracy regionalnej krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej w kontekście
100 letniej tradycji niepodległościo-
wej, obywatelskiej i wolnościowej”

140 350,00 zł

MSZ RP - Wsparcie 
wymiaru samorządo-
wego i obywatelskiego
polskiej polityki zagra-
nicznej 2018

INTERCULTURE: International vo-
lunteering for city culture („INTER-
CULTURE: Wolontariat międzynaro-
dowy na rzecz kultury miejskiej”) 

46 458,00 EUR Erasmus+

„LUBInclusiON - działania profilak- 13 705 135,84 zł RPO WL 11.2.
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tyczne i usamodzielniające w śro-
dowisku lokalnym oraz utworzenie 
nowych miejsc usług społecznych”

Integracyjny wyjazd na wycieczkę 
do miejsca pamięci pomordowa-
nych Romów 

17 000,00 zł

Program integracji 
społeczności romskiej
w Polsce na lata 
2014-20

Integracja społeczności romskiej 
ze społecznością polską, ukraińską
i żydowską - działania edukacyjne

10 000,00 zł

Program integracji 
społeczności romskiej
w Polsce na lata 
2014-20

Zakup przyborów szkolnych dla 
uczniów romskich 

3 100,00 zł

Program integracji 
społeczności romskiej
w Polsce na lata 
2014-20

Integracyjny wyjazd na wycieczkę 
edukacyjną dla dzieci romskich 
i polskich

3 600,00 zł 

Program integracji 
społeczności romskiej
w Polsce na lata 
2014-20

Zakup podręczników szkolnych dla
uczniów romskich 

3 600,00 zł 

Program integracji 
społeczności romskiej
w Polsce na lata 
2014-20

Zakup strojów sportowych na zaję-
cia z wychowania fizycznego dla 
uczniów romskich 

 6 600,00 zł

Program integracji 
społeczności romskiej
w Polsce na lata 
2014-20

Integracyjny wyjazd na kolonie dla 
dzieci romskich i polskich

47 600,00 zł 

Program integracji 
społeczności romskiej
w Polsce na lata 
2014-20

Wydział Projektów Nieinwestycyjnych w 2018 r, realizował i był
zaangażowany w 11 projektów, których wydatki wyniosły łącznie
5 410 118,81 zł. Szczegóły zawiera tabela.
Tabela: Wydatki w projektach prowadzonych w Wydziale Projek-
tów Nieinwestycyjnych w 2018 r.

L.p. Nazwa projektu
Wydatki wg wykona-

nia na 2018.12.31

1. PROCURE (do 2018-04) 94 474,54 zł

2.

PPI2Innovate „Budowanie potencjału w celu 
zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicz-
nych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie 
Środkowej” 343 437,32 zł

3. Creative Spirits II Faza (do 2018-06) 67 379,40 zł
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4.
INTERCULTURE: Wolontariat międzynarodowy 
na rzecz kultury miejskiej 604 287,96 zł

5. „Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabyt-
ków dziedzictwa historycznego i kulturalnego 
w Łucku i Lublinie” 115 132,38 zł

6. LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamo-
dzielniające w środowisku lokalnym oraz utworze-
nie nowych miejsc usług społecznych 95 366,40 zł

7.
AREA 21 „Inteligentne Miasta regionu Morza Bał-
tyckiego w 21 wieku”

683 535,30 zł

8.

„Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawne-
go Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie go-
spodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej po-
prawy zarządzania zasobem komunalnym, dzia-
łań społecznych i poprawy stanu zabudowy za-
bytkowej - uzupełnienie Programu Rewitalizacji 
Lublina dla wskazanego obszaru” 1 323 476,32 zł

9. „E-rozrachunki, e-opłaty, e-podatki - wysoka ja-
kość usług, kompetencje i elektronizacja admini-
stracji samorządowej” 769 085,64 zł

10.

MSZ RP - Polska pomoc rozwojowa 2018 MSZ 
„Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - 
budowanie kompetentnych zespołów administra-
cji publicznej w zakresie wsparcia reformy samo-
rządowej w Ukrainie” 1 105 793,58 zł

11.

MSZ RP - Wsparcie wymiaru samorządowego 
i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 
2018 „Budowanie trwałych relacji współpracy re-
gionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
w kontekście 100 letniej tradycji niepodległościo-
wej, obywatelskiej i wolnościowej” 208 149,97 zł

Jak  wynika  z  dokumentu  „Procedura  zarządzania  projektami
PRINCE2 dla projektów nieinwestycyjnych Miasta Lublin” przyjętej
zarządzeniem  Prezydenta  Miast  Lublin  nr  60/5/2014  z  dn.
28.05.2014 r.  pracownicy  Wydziału  Projektów  Nieinwestycyjnych
nadzorują projekty realizowane przez inne wydziały Urzędu Miasta
zgodnie z poniższą tabelą.
Tabela: Projekty nadzorowane przez pracowników w 2018 r.

Nazwa projektu
KO - re-
alizacja

Numer za-
rządzenia

Pracownik wydziału
PN sprawujący rolę

nadzoru

Klub Seniora JESTEM LCAO 69/1/2019

Monika Kłos - członek 
komitetu sterującego
Teresa Komisarczuk- 
Kieroń - nadzór projektu
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Klub Seniora - integracja 
poprzez kulturę 

LCAO 69/1/2019

Monika Kłos - członek 
komitetu sterującego
Teresa Komisarczuk- 
Kieroń - nadzór projek-
tu

Klasztor w sercu miasta –
Klub Samopomocy przy 
Klasztorze OO. Dominika-
nów w Lublinie

LCAO 69/1/2019

Monika Kłos - członek 
komitetu sterującego
Teresa Komisarczuk- 
Kieroń - nadzór projek-
tu

CreArt. Sieć miast na 
rzecz twórczości arty-
stycznej

KL 73/9/2017

Krzysztof Łątka - za-
stępca przewodniczą-
cego komitetu sterują-
cego Anna Jastrzębska
- nadzór projektu

Creative Spirits II faza KL1 97/9/2018

Krzysztof Łątka - czło-
nek komitetu sterujące-
go Jacek Jakubowski - 
nadzór projektu

Applicable Representa-
tion od City Centres with 
Heritage Importance akro-
nim APPROACH) - Pre-
zentacja centrów miast hi-
storycznych w formie zdi-
gitalizowanej 

MKZ 78/5/2016

Monika Kłos - członek 
komitetu sterującego
Dorota Wróbel - nadzór
projektu

Otwórzmy przed nimi ży-
cie 

ON 14/2/2018

Monika Kłos - członek 
komitetu sterującego 
Teresa Komisarczuk- 
Kieroń - nadzór projek-
tu

Aktywizacja Społeczna 
odnajmłodszych lat 

ON 15/2/2018

Monika Kłos - członek 
komitetu sterującego
Teresa Komisarczuk- 
Kieroń - nadzór projek-
tu

RCIA - Regional Creative 
Industries Alliance 

SOI 70/1/2017

Krzysztof Łątka - za-
stępca przewodniczą-
cego komitetu sterują-
cego Jacek Jakubow-
ski - nadzór projektu

ProVaHealth. Walidacja 
produktów w zdrowiu- 

SOI 175/9/2017 Krzysztof Łątka - za-
stępca przewodniczą-

1(od września 2018 proj. realizowany w KL, pod nadzorem PN, wcze-
śniej realizowany w PN)
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Product Validation in He-
alth, ProVaHealth

cego komitetu sterują-
cego Jacek Jakubowski 
- nadzór projektu

Lublin dla zdrowia psy-
chicznego 

ZSS 109/5/2018

Monika Kłos - członek 
komitetu sterującego 
Teresa Komisarczuk- 
Kieroń - nadzór projektu

Integracja społeczności 
romskiej ze społecznością 
polską, ukraińską i żydow-
ską - działania edukacyjne

KL 96/9/2018

Krzysztof Łątka - za-
stępca przewodniczące-
go komitetu sterujące-
gomAnna Jastrzębska - 
nadzór projektu

Młodzież w polityce - poli-
tyka dla młodzieży. Polity-
ka młodzieżowa Lublina

BRM 24/1/2018

Dorota Wróbel - członek
komitetu sterującego 
Marta Biernacka-Cyran-
kiewicz - nadzór projek-
tu

Przejdź na zawodowstwo -
dzisiaj szkoła jutro sukces 

OW 89/7/2018

Dorota Wróbel - członek
komitetu sterującego 
Marta Biernacka-Cyran-
kiewicz - nadzór projek-
tu

Szkoły na sto dwa. Pro-
gram podnoszenia jakości 
kształcenia ogólnego w 8 
szkołach ponadgimnazjal-
nych z Lublina

OW 102/1/2018

Dorota Wróbel - członek
komitetu sterującego 
Marta Biernacka-Cyran-
kiewicz - nadzór projek-
tu

2nd Chance II Faza MKZ 5/3/2018

Monika Kłos - członek 
komitetu sterującego
Marcin Chrapowicki - 
nadzór projektu

Partycypacja w planowaniu
przestrzennym (projekt 
partnerski Fundacji FIM) 
podprojekt wdrażany w Lu-
blinie: podprojekt wdraża-
ny w Lublinie „Partycypa-
cja społeczna - w ramach 
opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego doliny rze-
ki Czerniejówki"

PL 11/9/2016

Monika Kłos - członek 
komitetu sterującego 
Ilona Kowalik - nadzór 
projektu
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3. Środki z budżetu państwa

W 2018 r. do budżetu miasta wpłynęły środki z budżetu pań-
stwa w wys. 830 423 503,51 zł, z tego:

Subwencje  w  kwocie  429 446 173,00 zł,  w  tym  na  zadania
oświatowe – 420 600 601,00 zł.

Dotacje  celowe  na  realizację  zadań  własnych  w  kwocie
54 209 466,40 zł, z tego na:
• realizację zadań bieżących – 44 380 499,19 zł, z tego na:

-  realizację  zadań  własnych  w  zakresie  wychowania  przed-
szkolnego – 13 460 250,00 zł, dofinansowanie zakupu książek
w  ramach  Narodowego  Programu  Rozwoju  Czytelnictwa
w szkołach  podstawowych  (w tym specjalnych),  gimnazjach,
technikach i liceach ogólnokształcących (w tym specjalnych) –
131 439,96 zł,
-  realizację  w  szkołach  podstawowych  (w  tym  specjalnych)
programu „Aktywna tablica” – 209 960,00 zł,
- realizację „Pilotażowego programu wspierania szkół ponad-
gimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojsko-
wych Klas Mundurowych” w ZSO nr 1 – 89 011,20 zł,
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracowników so-
cjalnych w Zespole Ośrodków Wsparcia oraz Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Rodzinie – 437 967,42 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby po-
bierające świadczenia z pomocy społecznej – 880 827,13 zł,
-  utrzymanie  pensjonariuszy  przyjętych  lub  skierowanych
do domów  pomocy  społecznej  przed  dn.  1.01.2004 r.  –
2 835 846,00 zł,
-  dofinansowanie  realizacji  zadań  w ramach  Programu asy-
stent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok
2018 – 376 589,60 zł,
- zasiłki okresowe – 3 852 723,24 zł,
- zasiłki stałe – 10 457 754,11 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Ro-
dzinie – 4 269 500,00 zł,
-  dofinansowanie  realizacji  programu  wieloletniego  „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” – 3 639 751,57 zł,
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- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym – 2 115 273,22 zł,
-  dofinansowanie  zakupu podręczników i  materiałów edukacyj-
nych  dla  uczniów  w  ramach  Rządowego  programu  pomocy
uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna" – 94 027,96 zł,
- realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju in-
stytucji  opieki nad dziećmi w wieku do lat  3 „MALUCH plus” –
574 900,00 zł,
-  dofinansowanie  projektów realizowanych  z udziałem środków
europejskich – 954 677,78 zł,

• realizację zadań inwestycyjnych – 9 828 967,21 zł, z tego na:
-  dofinansowanie  zadania  „Przebudowa  ul.  Rataja  na  odcinku
od skrzyżowania z ul. Grenadierów do wiaduktu w ul. Grygowej”
– 460 083,90 zł,
- realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju in-
stytucji  opieki  nad  dziećmi  w  wieku  do  lat  3  „MALUCH  plus"
z przeznaczeniem  na  budowę  żłobka  przy  ul.  Zelwerowicza  –
3 310 598,67 zł,
-  dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków
europejskich – 6 058 284,64 zł.
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie

porozumień i umów w kwocie 1 165 031,60 zł, z tego:
• dotacje celowe z budżetu państwa – 494 472,34 zł, z tego na:

- realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z tere-
nu Gminy Lublin – 67 000,00 zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 219 982,57 zł,
- pomoc dla repatriantów – 113 776,11 zł,
- realizację zadań w związku z „Programem integracji społeczności
romskiej w Polsce na lata 2014-2020" – 90 763,66 zł,
-  badania  specjalistyczne  w  ramach  kwalifikacji  wojskowej  –
2 950,00 zł,

• środki  od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 39 049,58 zł,  na dofi-
nansowanie: IX Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych In-
spirowanych Myślą Jana Pawła II – Złota Maska, XIV Regionalne-
go Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera”,
19.Ogólnopolskiego  Konkursu  Młodych  Wokalistów  i  Zespołów
Wokalnych „DEBIUTY” Lublin 2018, Wojewódzkich Prezentacji Te-
atrów Młodzieżowych, Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Jesien-
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ne Nutki”, Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego
„Moje  Boże  Narodzenie”,  Wojewódzkiego  Przeglądu  Teatrów
Dziecięcych „Inscenizacje 2018”, XVI Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego „Grafika 2018”, XVIII Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym
mu XVII Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy Czecho-
wicza i  poetów Polski  Niepodległej”,  IV  Ogólnopolskiego Kon-
kursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czy-
tanie jest przygodą”, Ogólnopolskiego Konkursu na Grę Eduka-
cyjną „Moja Polska Niepodległa”, V Ogólnopolskiego Konkursu
o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz
współczesny”,  Wojewódzkiego  Konkursu  Informatycznego
„Mistrz Komputera”, XI Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „Bi-
blia – Księga Życia”, V Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka – Jem
kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!,

• środki  z  Narodowego Banku  Polskiego  na  realizację  projektu
„Wolni lublinianie inspirujący przedsiębiorczością” – 5 000,00 zł,

• dotacja  celowa z Ministerstwa Edukacji  Narodowej w związku
z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynująco-rehabilita-
cyjno-opiekuńczego – 92 402,27 zł,

• dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinanso-
wanie  projektu  „Ławka  Niepodległości  dla  samorządów”  –
27 438,84 zł,

• dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej na realizację zadania „Lublin dla zdrowia psychicznego” –
55 851,21 zł,

• dotacje  celowe  z  Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych  –
450 817,36 zł, z tego na projekty:
- „Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji nie-
podległościowej, obywatelskiej i wolnościowej” – 118 922,84 zł,
-  „Profesjonalne  kadry  w  samorządzie  lokalnym –  budowanie
kompetentnych  zespołów  administracji  publicznej  w  zakresie
wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie” – 331 894,52 zł,
Dotacje  celowe  na  realizację  zadań  zleconych  w  kwocie

345 602 832,51 zł, z tego:
• na realizację zadań bieżących – 345 356 204,51 zł, z tego na:
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-  realizację  rządowego  programu  „Dobry  start”  –
10 409 499,30 zł,
-  organizację  i  przeprowadzenie  wyborów  samorządowych  –
1 534 804,31 zł,
- zakup urn wyborczych – 24 957,60 zł,
- sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z za-
kresu spraw obywatelskich – 30 978,23 zł,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producen-
tom rolnym – 35 962,23 zł,
-  zadania  z  zakresu  administracji  rządowej  dotyczące  głównie
spraw obywatelskich – 4 149 295,07 zł,
-  zadania  z  zakresu  gospodarki  nieruchomościami  –
3 451 135,63 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 022 000,00 zł,
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wy-
borców – 34 999,01 zł,
- zadania z zakresu obrony cywilnej – 2 999,04 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego –
1 170 149,88 zł,
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej – 98 038,10 zł,
- pokrycie kosztów wydatków obronnych – 2 998,08 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej –
24 808 275,99 zł,
- wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych –
41 100,00 zł,
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej – 873 596,68 zł,
-  wyposażenie szkół  podstawowych,  szkół  podstawowych spe-
cjalnych, gimnazjów i gimnazjów specjalnych w podręczniki oraz
materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 3 265 303,05 zł,
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadcze-
niach zdrowotnych – 64 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie-
rające świadczenia z pomocy społecznej – 1 275 100,00 zł,
- składki za ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepo-
zostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej oraz za osoby
bezrobotne bez prawa do zasiłku – 7 123 109,11 zł,
-  wypłatę  zryczałtowanych  dodatków  energetycznych  –
307 462,22 zł,
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-  wydatki  związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie
opieki przez opiekunów prawnych – 11 085,85 zł,
- usługi opiekuńcze – 661 503,00 zł,
-  prowadzenie  ośrodków wsparcia  –  8 477 225,28 zł,  w  tym
na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” –
362 899,98 zł,
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjal-
nego w ŚDS „Kalina”, ŚDS przy ul. Nałkowskich i ŚDS przy
ul. Zbożowej – 6 904,17 zł,
-  specjalistyczne  ośrodki  wsparcia  dla  ofiar  przemocy  –
365 000,00 zł,
- programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy –
24 280,00 zł,
- udzielanie pomocy cudzoziemcom – 80 331,00 zł,
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawno-
ści – 924 389,20 zł,
- pomoc dla repatriantów – 41 779,17 zł,
-  realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka –
1 221 506,10 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Program 500+) – 175 377 645,76 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego – 97 306 704,41 zł,
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach za-
stępczych – 20 522,00 zł,
- realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Ży-
ciem – 177 159,61 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Ro-
dziny – 7 205,43 zł,
-  wydatki  w  ramach  „Programu  modernizacji  Policji,  Straży
Granicznej,  Państwowej  Straży  Pożarnej  i  Służby  Ochrony
Państwa w latach 2017-2020” – 927 600,00 zł,

• zadania inwestycyjne – 246 628,00 zł, z tego na:
-  zakupy  inwestycyjne  dla  Komendy  Miejskiej  Państwowej
Straży Pożarnej – 66 000,00 zł,
- inwestycje w ośrodkach wsparcia (tj. na likwidację barier ar-
chitektonicznych w budynku użytkowanym przez Środowisko-
wy Dom Samopomocy „Roztocze” w Lublinie) – 180 628,00 zł.
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4. Inne pozyskiwane środki

W 2018 r.  do  budżetu  miasta  wpłynęły  środki  z  innych  źródeł
w kwocie 5 288 755,20 zł, z tego:
• 1 781 185,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofi-

nansowanie: budowy boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bież-
ni  prostej  i  skoczni  do skoku  w dal  przy  Zespole  Szkół  nr 12
(478 000,00 zł),  przebudowy boiska wielofunkcyjnego i  budowy
4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz re-
montu  sali  gimnastycznej  w  Szkole  Podstawowej  nr  7
(294 500,00 zł),  budowy  hali  sportowej  przy  Gimnazjum  nr  10
(355 385,00 zł),  przebudowy  boiska  piłkarskiego  przy  VI  LO
(300 000,00 zł), przebudowy dwóch boisk (wielofunkcyjnego i pił-
karskiego) wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego przy
ul. Judyma 1 (353 300,00 zł),

• 1 187 264,79 zł z Funduszu Pracy na: finansowanie kosztów wy-
nagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
Miejskiego Urzędu Pracy (1 112 563,79 zł) oraz dofinansowanie
realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordyna-
tor rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r. (74 701,00 zł),

• 26 296,00 zł z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na roz-
wijanie współpracy między szkołami przez XXX Liceum Ogólno-
kształcące (10 083,00 zł) oraz Szkołę Podstawową nr 16 – klasy
gimnazjalne (16 213,00 zł),

• 286 876,00 zł z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowa-
nie programów profilaktyki zdrowotnej,

• 224 000,00 zł z Polskiego Związku Pływackiego na realizację za-
dania  „Wspieranie  szkolenia  sportowego  i  współzawodnictwa
młodzieży”,

• 145 000,00 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofi-
nansowanie zajęć sportowych,

• 264 990,81 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych na dofinansowanie: kosztów obsługi zadań z za-
kresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (213 799,84 zł), obsłu-
gi programów „Aktywny samorząd” (49 731,57 zł), „Programu wy-
równywania różnic między regionami” (1 197,40 zł) oraz „Zajęcia
klubowe w WTZ” (262,00 zł),
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• 114 000,00 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożar-
nej na remont i inwestycje w Komendzie Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej,

• 418 506,00 zł  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki  Wodnej  na  dofinansowanie:  termomodernizacji
pięciu  obiektów użyteczności  publicznej  (SP7,  SP25,  ZSEn,
BS1, Urzędu Miasta przy ul. Wieniawskiej 14) – 401 006,00 zł
oraz wydatków związanych z usuwaniem porzuconych pojaz-
dów – 17 500,00 zł,

• 501 449,60 zł  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochro-
ny  środowiska  (usuwanie  odpadów  zawierających  azbest  –
35 100,00 zł,  leczenie  i  konserwację  starodrzewu  –
50 000,00 zł, nasadzenia roślinne – 70 000,00 zł, ratowanie lu-
belskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanow-
cowiaczka  –  20 000,00 zł,  zachowanie  różnorodności  biolo-
gicznej poprzez ochronę wybranych wąwozów – 54 750,00 zł,
program  edukacji  ekologicznej  –  71 599,60 zł)  oraz  zakup
trzech  samochodów  typu  mikrobus  dla  Komendy  Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej (200 000,00 zł),

• 339 187,00 zł  –  dotacja  rekompensująca  dochody  utracone
z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych.

5. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

W  2018 r.  zwiększono  alokację  przeznaczoną  na  realizację
Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  Lubelskiego  Obszaru
Funkcjonalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020.  Zwiększenie
dotyczyło  środków dla działania  11.4 Aktywne włączenie w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego o kwotę 3 681 611 EUR.

W związku z powyższym alokacja przeznaczona na ZIT pod
koniec 2018 r. wynosiła 109 087 543 EUR, z czego na realizację
zadań inwestycyjnych (środki pochodzące z Europejskiego Fun-
duszu  Rozwoju  Regionalnego)  przeznaczona  jest  kwota
93 330 393 EUR. Pozostała kwota w wys. 15 757 150 EUR prze-
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widziana była na działania współfinansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

5.1. Działania w zakresie wdrażania EFRR

W 2018 r. w ramach zadań związanych z pełnieniem funkcji In-
stytucji Pośredniczącej ZIT dokonano oceny strategicznej dla pro-
jektu „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie”.

Umowę o dofinansowanie niniejszego projektu podpisano w dn.
23.08.2018 r. Przeprowadzono również ocenę strategiczną dla pro-
jektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych
zintegrowanych z innymi  rodzajami transportu dla  potrzeb Lubel-
skiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Pracownicy Biura ZIT dokonywali również ponownej oceny stra-
tegicznej na etapie aneksowania pre-umowy dla projektu: „Budowa,
modernizacja  przystanków  i  węzłów  przesiadkowych  zintegrowa-
nych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego”.

Na  koniec  2018 r.  sytuacja  w  projektach  pozakonkursowych
przedstawiała się następująco:
Tabela: Projekty z pre-umowami.

Projekt Lider Wartość dofinan-
sowania

Stan realiza-
cji

Zintegrowane Centrum Ko-
munikacyjne dla Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego

Miasto 
Lublin

136 687 647,65 zł Pre-umowa 
podpisana w 
dn. 
25.05.2017 r.

Budowa, modernizacja przy-
stanków i węzłów przesiad-
kowych zintegrowanych z in-
nymi rodzajami transportu 
dla potrzeb Lubelskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego*

Miasto 
Lublin

36 379 354,38 zł Pre-umowa 
podpisana w 
dn. 
25.05.2017 r.

Tabela: Projekty z podpisanymi umowami o dofinansowanie.
Projekt Lider Wartość dofinan-

sowania
Stan realiza-

cji
Rewitalizacja części Śród-
mieścia Miasta Lublin**

Miasto 
Lublin

42 775 139,39 zł UoD podpisa-
na w dn. 
18.09.2017 r. 

Rewitalizacja przyrodnicza 
Parku Ludowego w Lublinie 
znajdującego się w obszarze
Zintegrowanego Centrum 

Miasto 
Lublin

15 185 043,94 zł UoD podpisa-
na w dn. 
15.12.2017 r.
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Komunikacyjnego dla LOF
Mobilny LOF Głusk 

(projekt 
partner-
ski)

76 515 749,20 zł UoD podpi-
sana w dn. 
29.12.2017 r.

Zielony LOF Miasto 
Lubartów
(projekt 
partner-
ski)

18 229 980,94 zł UoD podpi-
sana w dn. 
22.12.2017 r.

Poprawa spójności prze-
strzennej, społecznej i kul-
turowej Lubelskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego poprzez 
rewitalizację

Jastków 
(projekt 
partner-
ski)

31 432 417,10 zł UoD podpi-
sana w dn. 
22.12.2017 r.

E-gminy w Lubelskim Ob-
szarze Funkcjonalnym

Niedrzwi-
ca Duża 
(projekt 
partner-
ski)

3 616 716,19 zł UoD podpi-
sana w dniu 
22.12.2017 r.

Optymalizacja połączeń po-
między drogą ekspresową 
S17/12 i Portem Lotniczym 
poprzez budowę ul. Kuso-
cińskiego

Świdnik 16 802 400,00 zł UoD podpi-
sana w dniu 
27.12.2017 r.

Rozbudowa Systemu Za-
rządzania Ruchem w Lubli-
nie

Miasto 
Lublin

19 790 426,81 zł UoD podpi-
sana w dn. 
23.08.2018 r.

Podpisanie umów o dofinansowanie dla ww. projektów pozwo-
liło na osiągnięcie 56 % poziomu kontraktacji środków przezna-
czonych na ZIT. Na koniec 2018 r, odnotowano kontraktację środ-
ków w wys. ok. 246,20 mln zł. co stanowi 79,31 % celu wyzna-
czonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR). Certyfi-
kacja środków przeznaczonych na ZIT w ramach RPO WL 2014-
2020 wyniosła na koniec 2018 r. ok. 10 %. Zatwierdzone wnioski
o  płatność  wynoszą  ok.  44,52 mln zł  co  stanowi  50,20 % celu
MIiR.

W związku z powyższym, w wyniku nieosiągnięcia wymagane-
go poziomu kontraktacji i certyfikacji dla projektów realizowanych
w  ramach  ZIT,  MIiR  dokonało  obniżenia  wydatków  ujętych
w szczegółowym budżecie  na wsparcie  podmiotu realizującego
ZIT w 2018 r. w wys. 320 776,78 zł.
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5.2. Działania w zakresie wdrażania EFS

Gmina Lublin jako Instytucja Pośrednicząca zaangażowana we
wdrażanie  instrumentu  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego, współdzieli rolę Instytucji Organizującej Konkurs w kon-
kursach ogłaszanych w formule ZIT. Wśród zadań IP ZIT wymienić
należy m. in. konsultację regulaminów naborów i dokumentacji kon-
kursowej, współorganizację z IZ RPO WL/WUP w Lublinie szkoleń
dla Beneficjentów, przeprowadzenie szkoleń z oceny strategicznej
ZIT dla kandydatów na ekspertów. Publikacja list ocenionych pro-
jektów na stronie www.zit.lublin.eu. 

W 2018 r. ogłoszono listy ocenionych projektów w ramach dwóch
konkursów ogłoszonych w 2017 r., tj.:
• w dn. 31.07.2018 r. w ramach konkursu 11.4 Aktywne włączenie

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego
Obszaru  Funkcjonalnego  –  zawarto  3  umowy  (na  kwotę:
3 153 635,40 zł),

• w dn. 12.06.2018 r. w ramach konkursu 12.6 Kształcenie ogólne
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego
Obszaru  Funkcjonalnego  –  zawarto  12  umów  (na  kwotę:
10 880 707,91 zł).
W 2018 r. ogłoszono cztery konkursy na projekty współfinanso-

wane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
• 12.5 Edukacja przedszkolna w ramach Zintegrowanych Inwesty-

cji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – nabór
wniosków  trwał  od  30.03.  do  30.04.2018 r.  Alokacja  wynosiła
924 461,00 EUR, tj.  3 831 789,40 zł.  W dn. 12.04.2018 r.  w ra-
mach działań związanych z konkursem odbyło się szkolenie dla
Beneficjentów, natomiast w dn. 11.06.2018 r. odbyło się szkole-
nie dla kandydatów na ekspertów z zakresu Strategii ZIT LOF,

• 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funk-
cjonalnego  – nabór  wniosków trwał  od 30.04.  do 29.05.2018 r.
Alokacja wynosiła 2 575 539,00 EUR, tj. 11 931 277,03 zł. W dn.
22.05.2018 r. w ramach działań związanych z konkursem odbyło
się  szkolenie  dla Beneficjentów,  natomiast  w dn.  15.06.2018 r.
odbyło  się  szkolenie  dla  kandydatów na ekspertów z  zakresu
Strategii ZIT LOF,
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• 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
– nabór wniosków trwał od 25.05.  do 18.06.2018 r.  Alokacja
wynosiła  2 235 294,00 EUR,  tj.  9 265 070,10 zł.  W  dn.
14.06.2018 r. w ramach działań związanych z konkursem od-
było  się  szkolenie  dla  Beneficjentów,  natomiast  w  dn.  29
czerwca i 3 lipca 2018 r. odbyły się szkolenia dla kandydatów
na ekspertów z zakresu Strategii ZIT LOF,

• 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego –
nabór wniosków trwał od 27.07. do 27.08.2018 r. Alokacja wy-
nosiła 498 762,84 EUR, tj. 2 067 322,10 zł. W dn. 7.08.2018 r.
w ramach działań związanych z konkursem odbyło się szkole-
nie dla Beneficjentów, natomiast w dn. 7.09.2018 r. odbyło się
szkolenie dla kandydatów na ekspertów z zakresu Strategii ZIT
LOF.

5.3. Działania realizowane w ramach dotacji POPT

W 2018 r. wykorzystano 827 001,00 zł dotacji ze środków Fun-
duszu  Spójności  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Pomoc
Techniczna  2014-2020  (wkład  własny  Gminy  Lublin  wyniósł
91 898,10 zł). W tej kwocie zawierały się koszty związane z bie-
żącym funkcjonowaniem Biura ZIT jak również realizacja nastę-
pujących działań zaplanowanych w szczegółowym budżecie do-
tacji na 2018 r.:
• szkolenie dla Koordynatorów jst – pracownicy Biura ZIT zorga-

nizowali szkolenie z zakresu „Monitoringu i kontroli projektów
współfinansowanych ze środków UE” dla ok. 30 uczestników,
w tym m.in. Koordynatorów jst – przedstawicieli 16 gmin, Kie-
rowników projektów realizowanych  w  ramach  ZIT LOF oraz
pracowników gmin,  zaangażowanych  w  realizację  projektów
w ramach ZIT LOF. Szkolenie odbyło się w dn. 7-8.06.2018 r.,

• kurs dla pracowników Biura ZIT – 10 pracowników Biura ZIT
podniosło  swoja  wiedzę  w  zakresie  „Monitoringu  i  kontroli
w projektach  UE”.  Kurs  odbył  się  w  dniach:  12.05.,  19.05.,
09.06., 16.06., 23.06.

• Posiedzenia Rady ZIT LOF:
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- w dn. 7.03.2018 r. miało miejsce I posiedzenie Rady ZIT LOF.
Spotkanie odbyło się w Ratuszu – siedzibie Urzędu Miasta Lu-
blin. Na spotkaniu wybrano, na nową kadencję, Zastępcę Prze-
wodniczącego Rady ZIT LOF. Ponadto podjęto uchwałę w spra-
wie zmiany Regulaminu wynagradzania Koordynatorów jst oraz
uchwałę w sprawie powołania grupy roboczej ds. ZIT LOF w per-
spektywie finansowej po 2020 r.,
- w dn. 26.06.2018 r. odbyło się II  posiedzenie Rady ZIT LOF.
Spotkanie odbyło się w Kazimierzówce w Hotelu „Dwór Choiny”.
Na  spotkaniu  zaprezentowano  dokument  wypracowany  przez
Grupę roboczą do spraw ZIT LOF w perspektywie finansowej po
2020 r. pt. „Kierunki działań LOF po roku 2020”,
- w dn. 13.09.2018 r. odbyło się III posiedzenie Rady ZIT LOF.
Spotkanie odbyło się w Hotelu „Lawendowy Dworek” w Lublinie.
Podczas spotkania podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia do-
kumentu pt. ”Kierunki działań LOF po roku 2020”,

• w dn.  6-7.12.2018 r.  odbyło się IV posiedzenie Rady ZIT LOF
oraz  spotkanie  podsumowujące  funkcjonowanie  ZIT  LOF
w 2018 r.  w  Hotelu  „Korona”  w  Zemborzycach  Tereszyńskich.
Podczas posiedzenia zawarto Aneks nr 3 do Porozumienia Gmin
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspekty-
wie finansowej UE 2014-2020.
W dn. 26.10.2018 r. zawarty został Aneks nr 3 do umowy dotacji

na funkcjonowanie Biura ZIT pomiędzy Gminą Lublin,  a Minister-
stwem Inwestycji i Rozwoju. Jego celem było przedłużenie okresu
finansowania Biura ZIT do 31.12.2019 r.

5.4. Pozostałe działania Biura ZIT

Zadania realizowane przez Biuro ZIT LOF związane są głównie
z pełnieniem przez Gminę Lublin roli Instytucji Pośredniczącej. Wy-
nikają one z obowiązków IP delegowanych przez IZ RPO WL 2014-
2020 na podstawie Porozumienia. Wśród pozostałych zadań Biura
ZIT wymienić można m.in.: zarządzanie Strategią ZIT, budowanie
partnerstwa w ramach ZIT np. poprzez organizację comiesięcznych
spotkań z koordynatorami jst oraz udział pracowników IP ZIT (opie-
kunów projektów) w posiedzeniach Komitetów Sterujących projek-
tów strategicznych, udział w spotkaniach, konferencjach i warszta-
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tach  związanych  bezpośrednio  z  instrumentem  ZIT,  a  także
współpracę z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi (tj. Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Ministerstwo Inwesty-
cji i Rozwoju, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich),
a także prowadzenie strony internetowej Biura ZIT.

W dn. 7.03.2018 r. Uchwałą Rady ZIT LOF powołana została
grupa robocza ds.  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lu-
belskiego  Obszaru  Funkcjonalnego  w  perspektywie  finansowej
po 2020 r. Przewodniczący grupy roboczej został Pan Prezydent
Krzysztof Żuk, natomiast w jej skład weszli przedstawiciele Part-
nerów LOF,  Instytucji  Zarządzającej  RPO WL oraz  pracownicy
Biura ZIT. Celem grupy była: identyfikacja potencjalnych potrzeb
gmin LOF po 2020 r., wybór wspólnych obszarów wymagających
interwencji,  opracowanie  dokumentu  „Kierunki  działań  LOF
po roku 2020”, pod redakcją Biura ZIT oraz współpraca z Biurem
ZIT, przy planowaniu budżetu z dotacji POPT na 2019 r. – w za-
kresie badań/analiz/dokumentów, które będą wykorzystane przy
planowaniu projektów na kolejną perspektywę finansową UE.

W dn. 13.09. Uchwałą Rady ZIT LOF przyjęto dokument „Kie-
runki działań LOF po roku 2020”. Przedstawione w przedmioto-
wym dokumencie potrzeby i problemy korespondują z diagnozą
obszaru  funkcjonalnego  przedstawioną  w  Strategii  ZIT  LOF,
a określone w niej potrzeby i problemy nadal wymagają interwen-
cji. Kontynuacja działań, w ramach wypracowanych w niniejszym
dokumencie obszarów, będzie miała na celu m.in.  zwiększenie
koncentracji polityki regionalnej na potencjałach terytorialnych ob-
szarów  miejskich  i  wiejskich.  Powiązane  są  one  tematycznie
z obszarami  wskazanymi  w  Strategii  ZIT  LOF,  a  jednocześnie
będą  prowadzić  do  wzmocnienia  koordynacji  prowadzonej  do-
tychczas polityki rozwoju w ramach obszaru funkcjonalnego. Ni-
niejszy dokument zawiera proponowane kierunki rozwoju Lubel-
skiego Obszaru Funkcjonalnego po 2020 r.,  natomiast  przepro-
wadzona identyfikacja obszarów współpracy w ramach Lubelskie-
go Obszaru Funkcjonalnego na przyszłą perspektywę finansową
pozwoli rozpocząć przygotowania do podjęcia działań planowa-
nych w kolejnych latach.
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1. Gospodarowanie nieruchomościami gminy i Skarbu
Państwa

Zgodnie z art. 23 i art. 25 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Pre-
zydent Miasta Lublin gospodaruje nieruchomościami należącymi
do zasobu nieruchomości  Gminy Lublin  oraz Skarbu Państwa.
Gospodarowanie zasobem gminnym oraz Skarbu Państwa odby-
wa  się  zgodnie  z  zasadami  prawidłowej  gospodarki,  o  której
mowa w art. 12 ww. ustawy.

Czynności podejmowane w ramach gospodarowania zasoba-
mi to: ewidencjonowanie nieruchomości,  ich wycena, zabezpie-
czanie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczanie należ-
ności  za  nieruchomości  udostępniane  z  zasobu,  sporządzanie
planów wykorzystania zasobu, współpraca z innymi organami go-
spodarującymi nieruchomościami i jednostkami samorządu tery-
torialnego,  zbywanie i nabywanie nieruchomości, wydzierżawia-
nie, wynajmowanie, użyczanie.  Ponadto Wydział Gospodarowa-
nia Mieniem realizuje zadania z zakresu: oddawania nieruchomo-
ści w użytkowanie wieczyste, przekształcania prawa użytkowania
wieczystego  w  prawo  własności,  ustanawiania  ograniczonych
praw rzeczowych (użytkowania, służebności gruntowej, służebno-
ści  przesyłu),  trwałego  zarządu,  zamiany  nieruchomości  oraz
nadzoru  i  kontroli  nad  właściwym  wykonywaniem  zawartych
umów,  przeprowadzania  zwrotów  nieruchomości,  wykonywania
uprawnień właścicielskich związanych z własnością lokali miesz-
kalnych, lokali użytkowych, garaży oraz udziałów gminy i Skarbu
Państwa, udzielania informacji dotyczącej bieżącej oferty gminy
w  zakresie  gospodarowania  nieruchomościami  oraz  promocji
ofert  nieruchomości  przeznaczonych  do  zbycia,  współpracy
ze wspólnotami  mieszkaniowymi,  prowadzenia  ewidencji  ilo-
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ściowo-wartościowej  mienia  gminy,  powiatu  oraz  Skarbu  Pań-
stwa, sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego oraz
sprawuje  nadzór  nad  Zarządem  Nieruchomości  Komunalnych
w Lublinie.

Zgodnie z przyjętymi przez Wydział Gospodarowania Mieniem
celami w zarządzaniu nieruchomościami na 2018 r., zrealizowano
następujące zadania:

Lp. Najważniejsze zadania
Miernik

planowany
Miernik

osiągnięty

1.
Sporządzanie infor-
macji o stanie mienia
komunalnego

Dynamika zmiany war-
tości majątku – termi-
nowość przekazywa-
nych danych

100 % 100 %

2.

Obrót nieruchomo-
ściami na rzecz kon-
trahentów zewnętrz-
nych – na wniosek

Liczba wniosków roz-
patrzonych w danym 
roku / Liczba wniosków
złożonych w danym 
roku + niezakończo-
nych z roku poprzed-
niego

70 % 92 %

3.

Obrót nieruchomo-
ściami na rzecz kon-
trahentów zewnętrz-
nych – z urzędu

Liczba zrealizowanych 
działań / Liczba zapla-
nowanych działań

70 % 86 %

4.

Obrót nieruchomo-
ściami na rzecz kon-
trahentów zewnętrz-
nych w drodze prze-
targu

Liczba nieruchomości 
wystawionych do prze-
targu / liczba nierucho-
mości planowanych 
do sprzedaży w drodze
przetargu

90 % 93 %

5.
Poufność przecho-
wywania dokumenta-
cji

Przestrzeganie obo-
wiązku zaleceń związa-
nych z bezpieczeń-
stwem przechowywa-
nia dokumentacji

100 % 100 %

Urząd Miasta Lublin podejmuje działania mające na celu przy-
gotowanie nieruchomości do sprzedaży, najmu i dzierżawy, tj. zle-
ca podziały działek,  zawiera i rozwiązuje umowy, reguluje stany
prawne, zleca wykonanie inwentaryzacji budynków i wycen nieru-
chomości.
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Działania mające na celu zbycie nieruchomości podejmowane są
w przypadku nieruchomości  nie służących realizacji  zadań gmin-
nych i zadań zleconych wykonywanych przez powiat. Sprzedaż nie-
ruchomości odbywa się w trybie przetargu bądź w trybie bezprzetar-
gowym, zgodnie z art. 28 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
na rzecz osób prawnych i fizycznych.

Dochody z gospodarowania mieniem gminnym uzyskane w Wy-
dziale  Gospodarowania  Mieniem  w  2018 r.  wyniosły
50 407 816,22 zł.

Na ww. kwotę składają się dochody z tytułu:
• sprzedaży składników majątkowych – 648 456,60 zł,
• sprzedaży działek – 13 710 764,12 zł,
• sprzedaży mieszkań komunalnych – 4 760 683,35 zł,
• odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użyt-

kowników wieczystych – 836 631,95 zł,
• przekształcenia  prawa użytkowania  wieczystego  w prawo wła-

sności nieruchomości – 453 143,10 zł,
• opłaty za użytkowanie wieczyste – 14 856 132,17 zł,
• opłaty za trwały zarząd – 65 960,44 zł,
• opłaty za użytkowanie – 26 045,30 zł,
• najmu i dzierżawy – 13 188 001,45 zł,
• służebności – 1 147 893,21 zł,
• wpłaty  zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli

w związku z przywróceniem prawa własności – 425 498,91 zł,
• pozostałych dochodów – 114 124,85 zł,
• odsetek – 168 240,77 zł,
• różnych opłat – 6 240,00 zł.

Zrealizowane  dochody  Skarbu  Państwa  w  kwocie
14 694 982,46 zł uzyskano w szczególności z tytułu:
• opłat  za  trwały  zarząd,  użytkowanie  i  służebności  –

241 747,67 zł,
• opłat za użytkowanie wieczyste – 13 495 315,52 zł,
• dzierżawy i najmu – 585 168,97 zł,
• nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,

sprzedaży  lokali  mieszkalnych  oraz  zwrotu  odszkodowania
za wywłaszczoną nieruchomość – 52 040,00 zł,

KP-KP.0057.1.2019                                                                                            nr dokumentu: 82527/06/2019



113 .4. GOSPODAROWANIE MIENIEM, GEODEZJA

• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługują-
cego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości –
171 926,18 zł,

• odsetek – 97 305,46 zł.
Wszelkie  wydatki  związane z gospodarką nieruchomościami

Skarbu Państwa realizowane są w oparciu o przekazane przez
Wojewodę Lubelskiego dotacje celowe. Zgodnie z art. 23 ust. 3
ustawy o gospodarce nieruchomościami od wpływów osiągnię-
tych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania,
czynszu dzierżawnego i najmu, a także od wpływów osiągniętych
z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu
Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste,  oraz  od odsetek
za nieterminowe  wnoszenie  tych  należności  potrąca  się  25 %
środków,  które stanowią dochód powiatu,  na obszarze którego
położone są te nieruchomości. W przypadku zbywania, nabywa-
nia, dzierżawy, najmu i użyczania nieruchomości niezbędna jest
zgoda Wojewody.

W 2018 r. Gmina Lublin zbyła:
• 40 działek niezabudowanych położonych na terenie miasta Lu-

blin, w tym: 33 działki w trybie przetargowym oraz 7 działek
w trybie bezprzetargowym,

• nieruchomość zabudowaną położoną w Lublinie przy ul. Zielo-
nej 5,

• udziały w nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Staszica
8,

• 50 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach położo-
nych na terenie miasta Lublin,

• 2 garaże położone w Lublinie przy ul. Lwowskiej 20b i ul. Bier-
nackiego 20,

• 8 nieruchomości położonych na terenie miasta Lublin na rzecz
użytkowników wieczystych.
Ponadto dokonano transakcji zamiany nieruchomości położo-

nych w Lublinie w pobliżu ul. Fijałkowskiego i ul. Szeligowskiego
(o wartości 5 677 643,10 zł) na nieruchomości położone w Lubli-
nie w pobliżu ul. Szeligowskiego, ul. Fijałkowskiego i przy ul. Pół-
nocnej (o wartości 4 060 739,22 zł).
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2. Nadzór właścicielski – działalność spółek z udziałem
Miasta Lublin

W  2018 r.  w  jednoosobowych  spółkach  Gminy  Lublin  oraz
w spółkach  z  udziałem  Gminy  Lublin  miały  miejsce  następujące
podwyższenia kapitału zakładowego:
• w spółce Port Lotniczy Lublin S.A. podwyższono kapitał zakłado-

wy spółki o łączną kwotę 22 147 600 zł poprzez wniesienie wkła-
du pieniężnego,

• w spółce MOTOR Lublin  S.A.  podwyższono kapitał  zakładowy
spółki  o  łączną kwotę  2 000 000 zł  poprzez wniesienie  wkładu
pieniężnego,

• w spółce SPR Lublin Sportowa S.A. podwyższono kapitał zakła-
dowy  spółki  o  łączną  kwotę  3 250 000 zł  poprzez  wniesienie
wkładu pieniężnego,

• w spółce MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. podwyższono
kapitał  zakładowy  spółki  o  łączną  kwotę  7 944 400 zł  poprzez
wniesienie wkładu pieniężnego,

• w spółce Targi Lublin S.A. podwyższono kapitał zakładowy spółki
o łączną kwotę 400 000 zł poprzez wniesienie wkładu pieniężne-
go,

• w spółce TBS „Nowy Dom" Sp. z o. o. podwyższono kapitał za-
kładowy spółki o łączną kwotę 2 034 000 zł poprzez wniesienie
wkładu niepieniężnego,

• w spółce LPGK Sp. z o. o. podwyższono kapitał zakładowy spółki
o łączną kwotę 1 491 600 zł poprzez wniesienie wkładu pienięż-
nego  w  wys.  499 800 zł  oraz  wkładu  niepieniężnego  w wys.
991 800 zł.
W  jednoosobowych  spółkach  Gminy  Lublin  oraz  w  spółkach

z udziałem Gminy Lublin w 2018 r. odbyły się zwyczajne zgroma-
dzenia wspólników.  Przedmiotem zgromadzeń było  zatwierdzenie
sprawozdań zarządów spółek z ich działalności oraz rozpatrzenie
i zatwierdzenie  sprawozdań  finansowych  za  rok  obrotowy  2017
obejmujących:  bilans,  rachunek  zysków  i  strat,  sprawozdanie
z przepływu środków pieniężnych, sprawy dotyczące udzielania ab-
solutorium członkom zarządu i rad nadzorczych spółek z wykonania
obowiązków za w/w okres, zmiany w radach nadzorczych, a także
podział zysków lub pokrycie strat.
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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie
Sp.  z  o.  o.  –  w  2018 r.  w  Spółce  odbyło  się  18  zgromadzeń
wspólników, w tym 17 nadzwyczajnych zgromadzeń, na których
podjęto uchwały w następujących sprawach:
• nabycia przez MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie od Gminy Lublin

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Lubli-
nie w rejonie ul. Łagiewnickiej,

• określenia  wymogów  dla  kandydatów  na  członków  Zarządu
Spółki,

• zatwierdzenia  „Rocznych  planów  inwestycji  w  latach:  2019,
2020 i 2021 obiektów i urządzeń MPWiK Sp. z o o. w Lublinie",

• zgody na zaciągnięcie zobowiązania,
• zatwierdzenia zmian w „Planie inwestycji  w 2018 r.  obiektów

i urządzeń MPWiK Sp z o. o. w Lublinie”,
• zatwierdzenia zmian w „Rocznych planach inwestycji w latach:

2019,  2020 i  2021 obiektów i  urządzeń MPWiK Sp.  z  o.  o.
w Lublinie",

• wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia,
• wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  Ośrodka  Wypoczynkowego

„Kropelka" w Białce,
• powołania członka rady nadzorczej MPWiK Sp. z o. o. w Lubli-

nie,
• odwołania członka rady nadzorczej MPWiK Sp. z o. o. w Lubli-

nie,
• zatwierdzenia  „Rocznych  planów  inwestycji  w  latach:  2019,

2020 i 2021 obiektów i urządzeń MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie”
– aktualizacja na dzień 10.12.2018 r.
Lubelskie  Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  S.A.  –

w 2018 r.  w  Spółce  odbyło  się  trzy  zgromadzenia  wspólników,
w tym  dwa  nadzwyczajne  zgromadzenia,  na  których  podjęto
uchwały w następujących sprawach:
• zatwierdzenia  Regulaminu  wyborów  Pracowników  Członków

Rady  Nadzorczej  Lubelskiego  Przedsiębiorstwa  Energetyki
Cieplnej Spółka Akcyjna,

• udzielenia  zgody  na  przyjęcie  dofinansowania  na  realizację
Projektu pn.: „Przebudowa węzłów grupowych na terenie mia-
sta Lublin",  Osi priorytetowej  I  Zmniejszenie emisyjności go-
spodarki w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła
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i chłodu  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko
2014-2020  oraz  zaciągnięcie  na  ten  cel  zobowiązań  finanso-
wych.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Lublin” Sp.  z o.o. –

w 2018 r. w Spółce odbyły się trzy zgromadzenia wspólników, w tym
dwa  nadzwyczajne  zgromadzenia,  na  których  podjęto  uchwały
w następujących sprawach:
• zmiany  Uchwały  nr  2/2017  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia

Wspólników „MPK Lublin" Sp. z o. o. z dn. 11.05.2017 r. w spra-
wie wyrażenia zgody na najem (dzierżawę) 25 szt. fabrycznie no-
wych  autobusów  komunikacji  miejskiej,  zmienionej  Uchwałą
nr 20/2017  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia  Wspólników  MPK
Lublin Sp. z o. o. z dn. 13.09.2017 r.,

• zatwierdzenia Planu inwestycyjnego Spółki na rok 2018,
• określenia wymogów dla kandydatów na członków Zarządu Spół-

ki,
• wyrażenia zgody na zbycie wierzytelności pieniężnych.

Miejski  Ośrodek Sportu  i  Rekreacji  „Bystrzyca”  w Lublinie  Sp.
z o.o. – w 2018 r. w Spółce odbyło się sześć zgromadzeń wspólni-
ków w tym pięć nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników, na któ-
rych podjęto uchwały w następujących sprawach:
• przystąpienia do realizacji  zadań w ramach budżetu obywatel-

skiego IV,
• realizacji  zadań inwestycyjnych finansowanych z podwyższenia

kapitału zakładowego Spółki w 2018 r.,
• podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
• określenia wymogów dla kandydatów na członków Zarządu Spół-

ki.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o.

w  Lublinie.  –  w  2018 r.  w  Spółce  odbyły  się  trzy  zgromadzenia
wspólników,  w tym dwa nadzwyczajne  zgromadzenie,  na  którym
podjęto uchwały w sprawie:
• podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
• zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację

inwestycji,  tj.  budowy  dwóch  budynków  mieszkalnych  wieloro-
dzinnych przy ul. Składowej 24 w Lublinie,

• ustanowienia  ograniczonego  prawa  rzeczowego  –  hipoteki
umownej,
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• uchwałę  w  sprawie  określenia  wymogów  dla  kandydatów
na członków  Zarządu  spółki  podjęto  podczas  zwyczajnego
zgromadzenia wspólników.
Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Lublinie. – w 2018 r. w Spółce odbyło się siedem zgromadzeń
wspólników, w tym sześć nadzwyczajnych zgromadzeń, na któ-
rych podjęto uchwały w następujących sprawach:
• dopłat do Spółki na realizację zadania w zakresie utrzymania

i zarządzania cmentarzami komunalnymi,
• dopłat do Spółki na realizację zadania w zakresie utrzymania

i eksploatacji szaletów publicznych,
• dopłat do Spółki na realizację zadania w zakresie prowadzenia

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• określenia  wymogów  dla  kandydatów  na  członków  Zarządu

Spółki,
• zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy

ul. Niecałej 1/Radziwiłłowskiej 9,
• podwyższenia kapitału zakładowego spółki,
• zmian aktu założycielskiego spółki,
• jednolitego tekstu aktu założycielskiego spółki,
• sprzedaży nieruchomości położonej w Lublinie przy ul Grodz-

kiej 36a/Kowalskiej 19.

3. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków

W 2018 r. na bieżąco realizowano zadania wynikające z usta-
wy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Po wdrożeniu systemu in-
formacji przestrzennej dla Miasta Lublin pozyskanego w ramach
środków RPO na lata 2007-2013, Wydział Geodezji prowadzi zin-
tegrowane ze sobą bazy danych: ewidencji gruntów i budynków,
geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieru-
chomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów to-
pograficznych.

Wydział Geodezji prowadzi portal geodezyjny, który przyspie-
sza i ułatwia kontakt z wieloma grupami mieszkańców. Do wielu
grup zawodowych w tym wykonawców geodezyjnych i  rzeczo-
znawców majątkowych oraz związanych z biznesem podmiotów
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tworzących potencjał gospodarczy miasta prowadzone są specjal-
ne, dedykowane dla nich funkcje portalu.

W 2018 r. w ramach bieżącej aktualizacji baz danych, prowadze-
nia  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego  oraz
udostępniania materiałów zasobu:
• zweryfikowano i przyjęto do zasobu 3 942 prace geodezyjne,
• obsłużono 3 673 zgłoszenia prac geodezyjnych,
• wprowadzono 24 253 zmiany w ewidencji gruntów i budynków,
• założono 3 807 nowych nieruchomości lokalowych,
• ustalono 277 numerów porządkowych,
• zrealizowano 14 073 wnioski o udostępnienie materiałów zasobu,
• dokonano  1 126  uzgodnień  sytuowania  projektowanych  sieci

uzbrojenia terenu,
• wprowadzono 5 289 transakcji w zakresie rejestru cen.

W 2018 r. w ramach zadań wynikających z ustawy o gospodarce
nieruchomościami, w Wydziale Geodezji:
• uregulowano  na  rzecz  Skarbu  Państwa  115  działek  o  łącznej

pow. 132.87 ha, a na rzecz Gminy Lublin i powiatu grodzkiego
316 działek o łącznej pow. 90.6 ha,

• zaktualizowano w księgach wieczystych Skarbu Państwa i jedno-
stek  samorządu  terytorialnego  dane  opisowe  dla  260  działek
o łącznej pow. 120 ha,

• pozyskano  w  trybie  komunalizacji  17  działek  o  łącznej  pow.
7.3 ha a w trybie powiatyzacji 21 działek o łącznej pow. 16.1 ha,

• wydano  258  decyzji  zatwierdzających  podział  nieruchomości,
i z mocy prawa pod drogi publiczne przejęto 4.18 ha gruntów,

• wypłacono kwotę ponad 20 000 000 zł w ramach odszkodowań
za grunty przejęte pod budowę dróg (w trybie ZRID),

• nabyto w drodze umów cywilnych grunty pod drogi oraz grunty
(tzw.  resztówki)  powstałe  po  wydzieleniu  gruntów  przeznaczo-
nych pod drogi, a nie nadających się do prawidłowego wykorzy-
stania na dotychczasowe cele, za kwotę ok. 694 000 zł,

• wypłacono kwotę 9 896 272 zł za grunty przeznaczone pod drogi
przejęte w trybie podziałów nieruchomości na wniosek ich właści-
cieli.
W 2018 r.  Wydział  Geodezji  prowadził  łącznie  66 postępowań

w sprawie  ustalenia  opłat  adiacenckich  z  tytułu  wzrostu  wartości
nieruchomości  spowodowanych budową infrastruktury technicznej
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lub  podziałem  nieruchomości,  w  których  wydano  48  decyzji
na łączną kwotę 72 968 zł.

4. Modernizacje i remonty zasobów mieszkaniowych Miasta
Lublin prowadzone przez Zarząd Nieruchomości

Komunalnych

Podstawowe cele strategii remontowej są realizowane poprzez
szereg działań prowadzonych przez Zarząd Nieruchomości Ko-
munalnych. Polityka remontowa polegająca na: dążeniu do uzy-
skaniu odpowiednich standardów technicznych mieszkań komu-
nalnych i  budynków, właściwej  ocenie stanu technicznego tych
zasobów, planowaniu a potem realizacji remontów, przy nakłada-
niu na te działania racjonalnych środków finansowych, spowodo-
wała zauważalną w mieście poprawę stanu technicznego budyn-
ków, w których znajdują się zasoby mieszkaniowe gminy,  oraz
na poprawę warunków życia naszych najemców.

W 2018 r.  Zarząd  Nieruchomości  Komunalnych  dysponował
łączną kwotą na remonty i  modernizacje  w wys.  10 015 000 zł
(środki  własne ZNK,  dotacja).  Znaczna część środków została
przeznaczona na remonty pustostanów 43 %, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej 7 %, ciągi piesze – schody i chodniki 6 %,
roboty instalacyjne (w tym awarie) 5 %, dachy 4 %, remonty za-
bezpieczające  budynków  4 %,  dokumentacje  projektowe  oraz
przeglądy 5-letnie budynków 3 % oraz na remonty bieżące 11 %
(klatki schodowe, jednostki zduńskie, kominy, komórki,  balkony,
podłogi, elewacje, udziały gminy w remontach części wspólnych
budynków wspólnot  mieszkaniowych).  ZNK zarezerwował  rów-
nież środki finansowe w wys. 750 000 zł na wydatki inwestycyjne
planowane na 2019 r. (termomodernizacje budynków, likwidacja
wc ogólnych).
Tabela: Zestawienie ilościowe wykonanych remontów.

Rodzaj remontu
Środki własne

ZNK
Dotacja

Ilość wartość (zł) ilość
Pustostany 101 szt. 2 742 982,46 67 szt.
Stolarka okienna i drzwiowa 152 lokale 665 087,25 13 lokali
Ciągi piesze – schody i 
chodniki

28 adresów 482 987,95
6 adre-
sów
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Roboty instalacyjne (w tym 
awarie)

150 zadań 395 351,58 6 zadań

Dachy 13 430 422,36 1
Remonty zabezpieczające 3 272 672,20 3

Dokumentacje projektowe i 
przeglądy

11 zadań + prze-
glądy 5-letnie 135
budynków

314 572,00 2

Klatki schodowe 14 zadań 234 475,64 0
Jednostki zduńskie 17 zadań 157 876,67 6
Kominy 22 zadania 70 187,89 3
Komórki 5 zadań 67 051,71 0
Balkony 6 zadań 51 151,08 0
Podłogi 5 zadań 17 929,81 1
Elewacje 1 19 088,82 0
inne 149 444 350,20 1

W 2018 r. wykonano również na zlecenie ZNK:
• remont wraz z termomodernizacją i remontem ogrodzenia budyn-

ku użytkowego (przychodnia zdrowia i biblioteka) przy ul. Kręż-
nickiej 125a za kwotę 485 000 zł, 

• remont sieni i dziedzińca kamienicy przy ul. Grodzkiej 3 (wpisa-
nej indywidualnie do rejestru zabytków) za kwotę 209 000 zł, 

• remont lokalu mieszkalnego nr 7 i lokalu użytkowego (z naprawą
i  wzmocnieniem stropów)  w budynku (wpisanym indywidualnie
do rejestru zabytków) przy ul. Rynek 14 za kwotę 155 000 zł.
Możliwość  zastępczego  wykonania  wymiany  stolarki  okiennej

przez najemców w ramach obowiązku wynajmującego, z ich środ-
ków (zwrot w czynszu) cieszy się od lat niesłabnącą popularnością.
W 2018 r. wymieniono w ten sposób okna w 47 lokalach na kwotę
141 000 zł.

Wzorem roku ubiegłego ze środków własnych Zarząd Nierucho-
mości Komunalnych dokonał w 2018 r. zakupu 500 szt. czujników
tlenku  węgla  (które  zostały  rozdane  najemcom  lokali  gminnych)
za łączną kwotę 31 960 zł.
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1. Gospodarka mieszkaniowym zasobem Gminy

Tworzenie  warunków  do  zaspokajania  potrzeb  mieszkanio-
wych mieszkańców gminy, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ochro-
nie  praw lokatorów,  należy  do  podstawowych  zadań  własnych
gminy.

Zasady wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Miasta uregulowane są w odrębnej  Uchwale nr 228/VIII/
2015 Rady Miasta Lublin z dn. 25.06.2015 r. w sprawie zasad wy-
najmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta  Lublin  z  późniejszymi  zmianami.  Realizacją  niniejszej
uchwały zajmuje się Wydział Spraw Mieszkaniowych Urzędu Mia-
sta Lublin.  W szczególności  mieszkaniowy zasób miasta służy
zaspokajaniu potrzeb osób:
• o niskich dochodach i trudnych warunkach mieszkaniowych,
• zamieszkujących w lokalach usytuowanych w budynkach lub

ich częściach objętych ostatecznym nakazem opróżnienia wy-
danym przez organ nadzoru budowlanego lub w budynkach
przeznaczonych do rozbiórki ze względu na planowane inwe-
stycje miejskie, którym miasto jest zobowiązane dostarczyć lo-
kal socjalny na mocy wyroku sądu,

• osobom, które utraciły mieszkanie na skutek klęski żywiołowej,
katastrofy,  pożaru i  innych zdarzeń losowych,  które opuściły
dom  dziecka,  rodzinę  zastępczą  lub  rodzinny  dom  dziecka
w związku z uzyskaniem pełnoletniości, a nie mają zaspokojo-
nych potrzeb mieszkaniowych i nie są w stanie ich zaspokoić
we własnym zakresie.
W 2018 r. Wydział Spraw Mieszkaniowych wydał 217 skiero-

wań do zawarcia umowy najmu lokalu.
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Dla porównania w latach 2015-2017 Wydział Spraw Mieszka-
niowych wydał następującą ilość skierowań do zawarcia umowy
najmu lokali:

rok 2015 2016 2017

Ilość skierowań 145 173 32

Lokale zostały rozdysponowane następująco:
• 83 lokale – stanowisko ds. przyznawania lokali komunalnych,
• 20 lokali – stanowisko ds. zamiany mieszkań,
• 86 lokali – stanowisko ds. realizacji wyroków sądowych i egze-

kucji,
• 4 lokale – wykwaterowania z budynków wyłączonych z użytko-

wania,
• 4 lokale – wykwaterowania na czas remontów lokali,
• 3 lokale – przekazane do dyspozycji właścicieli,
• 2 lokale – wykwaterowania z tzw. „nadmetrażu”,
• 8 lokali – wykwaterowania inwestycyjne,
• 2 lokale – pracownie plastyczne,
• 1 lokal – repatrianci,
• 1 lokal – w ramach istniejącego stosunku najmu lokalu socjal-

nego,
• 3 lokale – mieszkania chronione.

Przy realizacji niniejszej Uchwały nadal stosuje się zasadę, że
lokale mieszkalne z zasobu mieszkaniowego gminy są przezna-
czane przede wszystkim na lokale zamienne w przypadkach, gdy
na gminie ciąży obowiązek ich dostarczenia z mocy ustawy tj.:
• najemcom ubiegającym się o lokal zamienny w związku z za-

mieszkiwaniem w lokalu, w którym występuje stan zagrożenia
bezpieczeństwa ludzi,

• najemcom  zamieszkującym  w  budynkach  przeznaczonych
do rozbiórki  w związku z realizacją inwestycji  miejskich oraz
osobom, w stosunku do których sąd w wyroku eksmisyjnym
orzekł o uprawnieniu do lokalu socjalnego,

• gdy występuje  obowiązek realizacji  zobowiązań podejmowa-
nych  przez  Prezydenta  Miasta  lub  wynikających  z  uchwały
Rady Miasta.
W następnej kolejności lokale przyznawane są na rzecz osób

umieszczonych w wykazach osób zakwalifikowanych do zawarcia
umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta. Trudna
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sytuacja  społeczna  i  ekonomiczna  niektórych  osób,  ograniczone
zdolności finansowe i kredytowe, przeludnione mieszkania i wyso-
kie czynsze w prywatnych kamienicach lub bezdomność powodują
napływ wniosków osób o wynajem lokalu z zasobu Gminy. Realiza-
cja  tych  wniosków jest  jednak  procesem wieloletnim.  Dotyczy  to
szczególnie  zapotrzebowania  na lokale socjalne,  gdyż większość
tego typu mieszkań przeznacza się na realizację wyroków sądo-
wych nakazujących eksmisję.

Uchwałą  Rady  Miasta  Lublin  nr  906/XXXV/2013  z  dn.
18.11.2013 r. przyjęto Wieloletni Program Gospodarowania Miesz-
kaniowym Zasobem Miasta Lublin na lata 2014-2018, który między
innymi zakłada dalsze dążenie do wprowadzenia opłaty czynszowej
na poziomie 3 % wartości odtworzeniowej 1 m2 pow. użytkowej lo-
kalu.  Od  dn.  3.02.2012 r.  zgodnie  z  Zarządzeniem  nr  12/2/2012
Prezydenta Miasta Lublin w sprawie określenia miesięcznych sta-
wek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stawki czynszu
wynoszą: 
• 6,14 zł/m2/m-c bazowa stawka czynszu za lokale mieszkalne,
• 1,21 zł/m2/m-c stawka czynszu za lokale socjalne.

Zarządzeniem  nr  9/12/2015  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dn.
7.12.2015 r. oraz Zarządzeniem nr 7/1/2016 Prezydenta Miasta Lu-
blin  z  dn.  11.01.2016 r.  zmieniającego  Zarządzenie  nr  9/12/2015
Prezydenta Miasta Lublin z dn. 7.12.2015 r. w sprawie określenia
miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne
zmienione zostały bazowe stawki czynszu:
• 6,35 zł/m2/m-c bazowa stawka czynszu za lokale mieszkalne,
• 1,25 zł/m2/m-c bazowa stawka czynszu za lokale socjalne.

Zarządzenie  wprowadzające  wysokość  stawek  obowiązuje
od dn. 1.01.2016 r.

Wartość 3 % wartości odtworzeniowej przedstawiała się następu-
jąco:
• od 12.09.2008 r. do 12.03.2009 r. – 7,94 zł/m2,
• od 12.03.2009 r. do 23.09.2009 r. – 7,52 zł/m2,
• od 23.09.2009 r. do 10.03.2010 r. – 7,87 zł/m2,
• od 10.03.2010 r. do 17.09.2010 r. – 8,24 zł/m2,
• od 17.09.2010 r. do 09.03.2011 r. – 8,50 zł/m2,
• od 09.03.2011 r. do 06.09.2011 r. – 8,70 zł/m2,
• od 06.09.2011 r. do 20.03.2012 r. – 10,39 zł/m2,
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• od 20.03.2012 r. do 28.09.2012 r. – 8,89 zł/m2,
• od 28.09.2012 r. do 14.03.2013 r. – 9,70 zł/m2

• od 14.03.2012 r. do 30.09.2013 r. – 9,64 zł/m2,
• od 01.10.2013 r. do 31.03.2014 r. – 9,59 zł/m2,
• od 01.04.2014 r. do 30.09.2014 r. – 9,82 zł/m2,
• od 01.10.2014 r. do 31.03.2015 r. – 10,44 zł/m2,
• od 01.04.2015 r. do 30.09.2015 r. – 10,57 zł/m2,
• od 01.10.2015 r. do 31.03.2016 r. – 10,57 zł/m2,
• od 01.04.2016 r. do 30.09.2016 r. – 11,02 zł/m2,
• od 01.10.2016 r. do 31.03.2017 r. – 11,02 zł/m2,
• od 01.04.2017 r. do 30.09.2017 r. – 11,06 zł./m2,
• od 01.10.2017 r. do 31.03.2018 r. – 10,60 zł./m2,
• od 01.04.2018 r. do 30.09.2018 r. – 10,75 zł./m2,
• od 01.10.2018 r. do 31.03.2019 r. – 10,84 zł/m2,
• od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. – 11,03 zł/m2.

Stawka bazowa czynszu i  stawka czynszu za lokal  socjalny
kształtowała się następująco:
• od 21.05.2007 r.  do 13.08.2008 r.  stawka bazowa 5,07 zł/m2,

socjalna 1,00 zł/m2,
• od 14.08.2008 r. do 3.08.2009 r. stawka bazowa 5,58 zł/m2, so-

cjalna 1,10 zł/m2,
• od 4.08.2009 r. do 3.02.2012 r. stawka bazowa 5,97 zł/m2, so-

cjalna 1,18 zł/m2,
• od 3.02.2012 r. do 31.12.2015 r. stawka bazowa 6,14 zł/m2, so-

cjalna 1,21 zł/m2. Obowiązująca do 31.12.2015 r. stawka bazo-
wa czynszu wynosząca 6,14 zł/m2 stanowiła 1,72 % wartości
odtworzeniowej 1 m2 pow. użytkowej budynku mieszkalnego,

• od stycznia 2016 r. stawka bazowa czynszu lokalu mieszkalne-
go – 6,35 zł/m2, zaś lokalu socjalnego – 1,25 zł/m2. Obowiązu-
jąca od stycznia 2016 r. stawka bazowa czynszu wynosząca
6,35 zł/m2 stanowi  1,74 % wartości  odtworzeniowej  1 m2 po-
wierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.
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2. Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki
Komunalnej

2.1. Oczyszczanie i utrzymanie utwardzonych terenów miasta 
poza pasem drogowym

Stałym letnim oczyszczaniem oraz zimowym utrzymaniem objęto
powierzchnię ciągów komunikacyjnych, placów, schodów w łącznej
ilości ok. 193 709 m2, w tym 12 515,06 m2 powierzchni alejek z kru-
szyw mineralnych  w Ogrodzie  Saskim.  W sezonie  zimowym po-
wierzchnie  objęte  stałym utrzymaniem odśnieżano i  uszorstniano
każdorazowo po opadach śniegu. Pozostałe powierzchnie odśnie-
żano na interwencję.

W okresie letnim częstotliwości stałego ręcznego oczyszczania
dla powierzchni o różnych lokalizacjach zawierały się w przedziale
od raz na dwa tygodnie do dwa razy na tydzień oraz codziennie
w ścisłym centrum miasta (np. Plac Litewski, Deptak, Plac im. Le-
cha Kaczyńskiego,  Plac  po Farze).  Pozostałe,  nieujęte w stałym
utrzymaniu  powierzchnie  utwardzone  podlegały  tzw.  interwencyj-
nym oczyszczeniom, realizowanym na podstawie zgłoszeń Straży
Miejskiej, mieszkańców i własnych obserwacji z objazdów tereno-
wych.

Ponadto  stałym  oczyszczaniem (z  częstotliwością  średnio  raz
na miesiąc  oraz  interwencyjnie  wg  potrzeb)  objęto  nawierzchnie
utwardzone nieulepszone w ilości 2 416 m2 najczęściej zlokalizowa-
ne w parkach i na skwerach.

Na terenach utwardzonych poza pasem drogowym opróżniano
ok.  780 szt  koszy z częstotliwością uzależnioną od ich lokalizacji
i natężenia ruchu pieszego tzn. z częstotliwością opróżniania od je-
den raz na tydzień do trzech razy na dobę w ścisłym centrum mia-
sta.

W 2018 r. w ramach umowy na zarządzanie szaletami miejskimi
zawartej pomiędzy Gminą Lublin a LPGK Sp. z o.o. na terenie mia-
sta utrzymywano szalety miejskie w poniższych lokalizacjach:
• na Placu Litewskim w okresie od 14.06.2017 r.,
• przy ul. Gazowej,
• w Ogrodzie Saskim,
• pod ul. Zamkową.
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W ramach zadania remont ciągów pieszych zrealizowano bie-
żące  utrzymanie  alejek  o  nawierzchni  z  kruszyw  mineralnych
w Ogrodzie  Saskim (w tym pielęgnację  wiosenną  nawierzchni)
oraz remonty i naprawy w poniższych lokalizacjach:
• naprawa chodnika ul. Gazowa,
• utwardzenie alejki ul. Onyksowa,
• utwardzenie alejek na cmentarzu ul. Droga Męczenników Maj-

danka,
• wymiana szyby w oknie czasu,
• naprawa schodów ul. Podwale,
• naprawy chodnika na wzgórzu Zamkowym,
• naprawa chodników w Ogrodzie Saskim,
• remont schodów ul. Bursztynowa,
• naprawa ogrodzenia w Ogrodzie Saskim
• naprawa chodnika i zjazdu przy ul. Wyżynnej,
• montaż 4 elementów granitowych na Placu Litewskim,
• projekt stałej organizacji ruchu ul. Koryznowej,
• wykonanie stałej organizacji ruchu ul. Koryznowej,
• naprawa kostki w amfiteatrze w parku Jana Pawła II,
• naprawa parkingu na ul. Daszyńskiego,
• naprawa ciągu pieszego ul. Herbowa,
• naprawa kostki w amfiteatrze ul. Sulisławicka,
• oznaczenie ciągu pieszego w wąwozie ul. Kalinowszczyzna,
• naprawa ciągu pieszego ul. Oratoryjna,
• naprawa okładzin z piaskowca na Placu Rybnym,
• naprawa ciągu pieszego ul. Szmaragdowa,
• poręcze ochronne w Parku Jana Pawła II,
• poręcze ochronne na ul. Lipniak,
• naprawa ciągu pieszego w Parku Jana Pawła II,
• naprawa chodnika ul. Koncertowa,
• naprawa ciągu pieszego Plac Kaczyńskiego,

Ponadto wykonano wyminę jednej z szyb okna czasu na pl. Li-
tewskim rozbitą w wyniku aktu wandalizmu.

2.2. Mała infrastruktura miejska

W 2018 r. ze środków Gminy utrzymywany był zespół fontann
na  Placu  Litewskim  (w  tym  fontanna  multimedialna),  fontanna
na Placu Centralnym w Ogrodzie Saskim,  przepompownia wód
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drenażowych przy ul. Dzierżawnej, 107 zdrojów ulicznych, 4 punkty
szybkiego napełniania wozów strażackich (przy ul. Jana Pawła II,
przy ul. Puławskiej przy Al. Solidarności, przy ul. Andersa przy Al.
Spółdzielczości Pracy oraz przy Al. Wincentego Witosa przy ul. Lu-
cyny Herc).

W zakresie prowadzonych prac wykonywane są prace konser-
wacyjne,  interwencyjne  i  remontowe oraz  opłacana  jest  dostawa
wody i energii elektrycznej do obiektów.

W w/w okresie w zakresie bieżącego utrzymania:
• rozmrożono 6 zdrojów ulicznych,
• wymieniono 7 kolumn zdrojowych,
• wykonano 22 remonty cząstkowe zdrojów i  punktów szybkiego

napełniania,
• pomalowano 47 kolumn zdrojowych,
• wykonano remont rozdzielnicy automatycznego sterowania pracą

przepompowni przy ul. Dzierżawnej,
• wykonano  naprawę fontanny  linearnej  nr  3  zlokalizowanej

na ul. Krakowskie Przedmieście przy Placu Litewskim.

2.3. System kanalizacji deszczowej

Istniejące na terenie Gminy Lublin powierzchnie szczelne (drogi,
place) wymuszają zagospodarowanie wód opadowych. Na terenie
gminy  funkcjonuje  system  kanałów  deszczowych  odprowadzają-
cych  wody  opadowe  i  roztopowe  do  rzek:  Bystrzycy,  Czechówki
i Czerniejówki tj.:
• ok. 613 km kanałów odprowadzających wody opadowe i roztopo-

we do rzek,
• ok. 9 700 wpustów ulicznych z przykanalikami,
• 136 wylotów do rzek,
• 45 podczyszczalnie ścieków (separatory),
• 17 rowów odwadniających o łącznej dł. 6 194 mb,
• 13 zbiorników retencyjnych.

W 2018 r. w zakresie bieżącego utrzymania:
• wykonano 45 regulacji włazów i  31 regulacji wpustów deszczo-

wych,
• usunięto 212 awarii,
• wykonano 48 uzupełnień,
• oczyszczono 1,1 km kanałów,
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• oczyszczono 87 szt.  przykanalików i  192 szt.  wpustów desz-
czowych,

• separatory czyszczono 48 razy,
• wykoszono, odmulono, oczyszczono 12 388 mb rowów,
• uzyskano  decyzje  pozwolenia  wodnoprawne dla  10 wylotów

do rzek.
W zakresie remontów w 2018 r.:

• wykonano  remont  6  wylotów kanalizacji  deszczowej,  w tym:
do rzeki  Bystrzycy  w  rejonie  ul.  Nałkowskich,  ul.  Romera,
ul. Przeskok, rzeki Czechówki w rejonie ul. Snopkowskiej oraz
rzeki  Czerniejówki  w  rejonie  ul.  Reja,  ul.  Stwosza  (projekty
i wykonawstwo).

2.4. Cmentarze komunalne

Zadanie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi
w  Lublinie  (przy  ul.  Droga  Męczenników  Majdanka  71  i  przy
ul. Białej  3)  zostało  powierzone  Lubelskiemu  Przedsiębiorstwu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zarządca w imieniu Gminy Lublin wykonuje czynności z zakre-
su:
• administrowania,
• utrzymania zieleni,
• zimowego i letniego utrzymania ciągów komunikacyjnych,
• utrzymania infrastruktury cmentarnej.

W 2018 r. na podstawie zawartej umowy dotyczącej przewozu
zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na te-
renie Gminy Lublin, wykonawca wykonał 44 przewozy zwłok osób
zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medy-
cyny sądowej.

2.5. Pomniki i miejsca pamięci

W 2018 r. utrzymywane było 26 pomniki, które stanowią miej-
sca pamięci narodowej:
• pomnik i tablica w miejscu egzekucji więźniów Zamku Lubel-

skiego przy ul. Kalinowszczyzna,
• pomnik w miejscu egzekucji więźniów Zamku Lubelskiego przy

ul. Północnej,
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• pomnik w miejscu egzekucji  więźniów Zamku Lubelskiego przy
Al. J. Piłsudskiego,

• pomnik ofiar eksterminacji ludności żydowskiej przy ul. Niecałej,
• pomnik  ku  czci  poległych oficerów w II  wojnie  światowej  przy

ul. Spadochroniarzy,
• pomnik poświęcony żołnierzom NSZ przy rondzie im. NSZ,
• pomnik  poświęcony  Zrzeszeniu  Wolność  i  Niezawisłość  przy

ul. Filaretów,
• skwer Borowiczan przy ul. Nowy Świat,
• pomnik Ofiar Katynia przy ul. Głębokiej,
• pomnik Matki-Sybiraczki na Placu Lecha Kaczyńskieg,
• pomnik upamiętniający 150 rocznicę wybuchu Powstania Stycz-

niowego przy ul. Bohaterów Monte Cassino,
• pomnik gen. Franciszka Kamińskiego przy ul. gen Mieczysława

Smorawińskiego,
• pomnik „Symbol Lwowa” na Placu Zamkowym,
• symboliczna  Mogiła  Ofiar  Katynia  na  cmentarzu  komunalnym

przy ul. Białej
• pomnik żołnierzy AK-WIN zgrupowania mjr Hieronima Dekutow-

skiego „Zapory” na Placu Zamkowym,
• pomnik Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim,
• pomnik Unii Lubelskiej na Placu Litewskim,
• pomnik Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim,
• pomnik Józefa Piłsudskiego na Placu Litewskim,
• pomnik  upamiętniający  żołnierzy  polskich  poległych  w  walce

ze Szwedami przy ul. Jaczewskiego,
• pomnik w miejscu egzekucji  więźniów Zamku Lubelskiego przy

ul. Chodźki,
• pomnik „Bohaterom Monte Cassino” przy ul.  Bohaterów Monte

Cassino,
• pomnik Jana Kochanowskiego na placu Jana Kochanowskiego,
• pomnik upamiętniający 500 rocznicę zwycięstwa pod Grunwal-

dem na placu Jana Kochanowskiego,
• Chaczkar – Krzyż kamienny ormiańsko-polskiej przyjaźni na pla-

cu Jana Kochanowskiego,
• pomnik Józefa Czechowicza na placu Józefa Czechowicza.

W ramach bieżącego utrzymania ww. obiektów wykonano:
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• prace porządkowe: zbieranie zanieczyszczeń,  usuwanie wia-
trołomów, zamiatanie alejek i schodów, mycie pomników, zimo-
we utrzymanie alejek i schodów, usuwanie darni z płyt chodni-
kowych i asfaltu,

• konserwację trawników: koszenie i grabienie trawników, piele-
nie trawników, jesienne wygrabienie trawników z liści,

• pielęgnację kwietników: sadzenie kwiatów, pielenie, nawożenie
i podlewanie rabat kwiatowych,

• pielęgnację drzew i krzewów: ścinanie drzew, zabiegi pielęgna-
cyjne w koronach drzew, usuwanie odrostów u drzew, zabiegi
pielęgnacyjne krzewów, cięcie i  odchwaszczanie żywopłotów,
zabiegi pielęgnacyjne skupin,

• oflagowanie z okazji uroczystości państwowych i rocznic m.in.
10  kwietnia,  1-3  maja,  8  maja,  15  sierpnia,  1  września,  17
września, 11 listopada,

• dekorację obiektów na Uroczystość Wszystkich Świętych: za-
kup i ustawienie 450 szt. chryzantem drobnokwiatowych oraz
27 wiązanek,

• drobne naprawy:  przyklejenie  płyt  granitowych,  naprawa na-
wierzchni z kostki, skucie starych i wykonanie nowych tynków.
Ponadto ustawione zostało rusztowanie pod baner okoliczno-

ściowy,  a  przy  okazji  uroczystości  i  rocznic  odbywających  się
na placu Litewskim i przy ul. T. Zana uruchamiane były palniki ga-
zowe (znicze).

2.6. Utrzymanie zieleni

W ramach zadania dotyczącego kompleksowego utrzymania
zieleni komunalnej zlokalizowanej poza pasem drogowym wyko-
nano:
• kompleksową konserwację trawników 212 ha (pięciokrotne wy-

koszenie wraz z wygrabieniem), podlewanie trawników na Pla-
cu Litewskim – 9 556 m2 (9 razy),

• pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów: odmładzanie krze-
wów – 5 836 szt., karczowanie żywopłotów – 600   m2,  pielę-
gnację skupin – 36 358 m2 sześciokrotne odchwaszczanie, od-
chwaszczenie  żywopłotów  –  8 745 m2 i cięcie  żywopłotów
26 013 m2, dwukrotne, odmładzanie żywopłotów – 1146 m2, za-
biegi pielęgnacyjne w koronach drzew – 1 594 szt., usuwanie
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odrostów u drzew – 721 szt., usuwanie i frezowanie pni 50 szt,
usuwanie drzew – 140 szt., pielęgnacja misek drzew i krzewów –
15 szt,

• sadzenie  drzew i  krzewów wraz  z  podlaniem –  94 szt.  drzew
i 1 441 szt. krzewów,

• przesadzanie drzew – 8 szt.,
• opracowanie dokumentacji i ekspertyzy dotyczącej stanu zdrowia

drzew – 11 szt.,
• podlewanie młodych drzew – 859 szt.,
• uzupełnienie i wymiana pali i wiązadeł – 13 szt.,
• renowacja trawników – 1 000 m2,
• nawożenie trawników – 37 500 m2,
• oprysk trawników przeciw chwastom – 28 000 m2,
• karczowanie drzew i krzewów do 10 lat – 335 szt.,
• przygotowanie rabat kwiatowych – 728 m2  oraz dwukrotną obsa-

dę roślinami sezonowymi – wiosna (bratki), lato (begonia), pielę-
gnacja rabat z roślin sezonowych,

• obsada  rabat  roślinami  cebulowymi  i  bylinami  –  243 m2  wraz
z pielęgnacją,

• prace porządkowe (zbieranie i wywóz zanieczyszczeń) – 212 ha,
• wiosenne grabienie liści – 10,33 ha,
• jesienne grabienie liści – 1,75 ha,
• konserwację, naprawy, malowanie i remonty ławek i innych urzą-

dzeń architektury ogrodowej stanowiących wyposażenie parków,
skwerów i zieleńców – 896 szt. 
W ramach utrzymania, konserwacji i renowacji zieleni wraz z za-

kupem roślin rabatowych poza pasem drogowym, w Ogrodzie Sa-
skim w 2018 r. wykonano:
• utrzymanie terenu w czystości (10 ha),
• utrzymywanie elementów małej architektury – kapliczka, pomnik

upamiętniający datę założenia ogrodu, zegar słoneczny, tablice
informacyjne – 13 szt., znaki informacji przestrzennej – 3 szt., po-
tykacze – 508 mb, woliera z wyposażeniem, ławki – 216 szt., tre-
jaż, wazy – 7 szt.,

• pielęgnację młodych drzew – 81 szt.,
• zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew – 107 szt.,
• ścinanie drzew i usuwanie złomów i wywrotów z wywozem bio-

masy – 13 szt.,
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• usuwanie odrostów,
• pielęgnację skupin krzewów – 20 200 m2,
• pielęgnację żywopłotów – 700 mb,
• pielęgnację pnączy – 3 560 szt.,
• pielęgnację roślin okrywowych – 5 000 m2,
• pielęgnacja różanek – 790 m2,
• konserwację trawników – koszenie 364 392 m2, o chwaszcza-

nie – 10 000 m2, podlewanie – 5 000 m2, formowanie linii brze-
gowej – 2 500 mb, nawożenie – 128 032 m2,  wyrabianie wio-
senne liści  z  trawników, skupin,  żywopłotów i  roślin  okrywo-
wych – 86 525 m2,

• trzykrotne przygotowanie istniejących rabat kwiatowych do ob-
sady, obsada roślinami sezonowymi, pielęgnacja kwietników –
279 m2,

• pielęgnację rabat bylinowych i cebulowych – 5 500 m2,
• usuwanie gniazd i płoszenie ptaków.

W ramach zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu
i ustawienie 99 szt. ławek w Ogrodzie Saskim celem odtworzenia
ilości  ławek  zrealizowanych  projektem  „Rewaloryzacja  Ogrodu
Saskiego”.

Ponadto stałym utrzymaniem w 2018 r. objętych było 75 obiek-
tów  (place  zabaw  i  siłownie  zewnętrzne).  W  ramach  stałego
utrzymania na bieżąco były prowadzone prace porządkowe obej-
mujące m.in. utrzymanie terenów w czystości, opróżnianie koszy,
koszenie  trawy,  utrzymanie  wymaganego  poziomu  żwirowych
i piaskowych podłoży, remonty elementów ogrodzenia, naprawę
i konserwacje urządzeń zabawowych.

Wykonano również oceny techniczne urządzeń placów zabaw.
Ponadto doposażono w nowe urządzenia zabawowe plac zabaw
przy  ul.  Wspólnej  (zestaw  zabawowy,  linarium,  piaskownica
z daszkiem, huśtawkę bocianie gniazdo, tablicę edukacyjną – ze-
gar,  zjazd linowy oraz wykonano ogrodzenie),  plac zabaw przy
ul. Lipińskiego (tor przeszkód, most linowy, hustawka free styler).
Wymieniono także stare piaskownice znajdujące się na placach
zabaw przy ul. Świerkowej, Przyjaźni, Romanowskiego i Milenij-
nej będące w złym stanie technicznym na nowe. Przeprowadzo-
no  II  etap  (końcowy)  doposażenia  Street  workout  parku  przy
ul. Medalionów.
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2.7. Zarządzanie placem Litewskim i deptakiem

W  2018 r.  realizowane  były  następujące  działania  związane
z placem Litewskim i deptakiem Krakowskiego Przedmieścia:
• udostępnianie przestrzeni placu Litewskiego  (na mocy wydanej

przez Wydział Gospodarki Komunalnej UM Lublin zgody odbyło
się 58 przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym, spo-
łecznym, prozdrowotnym itp.),

• wydawanie zgód na wjazd pojazdów (wydano 90 zgód na wjazd
na teren pl. Litewskiego oraz 10 zgód na wjazd na deptak Kra-
kowskiego Przedmieścia),

• utrzymanie gablot ekspozycyjnych (w tym montaż i demontaż wg
bieżącego zapotrzebowania) – przeprowadzono trzy razy montaż
a następnie demontaż kompletu (16 szt.) gablot ekspozycyjnych,

• utrzymanie słupów ogłoszeniowych,
• eksploatacja oświetlenia i iluminacji ,
• udostępnianie energii elektrycznej ze studni kablowych na placu

Litewskim  oraz  od  24.10.2018 r.  na  deptaku  Krakowskiego
Przedmieścia (41 przedsięwzięć, w tym 19 na potrzeby własne
Gminy Lublin, 22 – odpłatnie na potrzeby podmiotów zewnętrz-
nych),

• zapewnienie dostawy i rozliczanie zużycia energii elektrycznej na
potrzeby zarządzanego przez LPGK Sp. z o. o. w Lublinie szale-
tu miejskiego na placu Litewskim.
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MIEJSKA

1. Gospodarka odpadami

1.1. Gospodarowanie odpadami

W Lublinie system gospodarowania odpadami został zorgani-
zowany i zaprojektowany z myślą o efektywnej realizacji następu-
jących celów ekologicznych:
• osiągnięcia  wysokiego  poziomu  recyklingu  i  przygotowania

do ponownego użycia  następujących  frakcji  odpadów komu-
nalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

• osiągnięcia  wysokiego  poziomu  recyklingu,  przygotowania
do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

• jak  największego  ograniczenia  masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Zdecydowana większość (97,85 %) właścicieli  nieruchomości

w Lublinie, w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, zadeklarowała selektyw-
ną zbiórkę odpadów.

W 2018 r. Lublin stanął przed dużym wyzwaniem, gdyż przyję-
ty dwupojemnikowy system selektywnej zbiórki, powszechnie ak-
ceptowany przez mieszkańców, musiał zostać zastąpiony syste-
mem  pięciopojemnikowym,  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi
w rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dn.  29.12.2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wy-
branych  frakcji  odpadów  (Dz.U.2017.19).  Nowy  system  został
wprowadzony w Lublinie z dn. 1.07.2018 r. Z tą datą wszedł w ży-
cie w czterech z siedmiu sektorów miasta (dzielnice: Abramowi-
ce, Głusk, Dziesiąta, Kośminek, Bronowice, Felin, Hajdów-Zadę-
bie,  Tatary,  Kalinowszczyzna,  Ponikwoda,  Rury,  Konstantynów,
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Szerokie, Sławinek, Czuby Południowe, Wrotków i Zemborzyce),
natomiast  w  pozostałych  trzech  sektorach  (dzielnice:  Śródmie-
ście, Stare Miasto, Za Cukrownią, Wieniawa, Czechów Południo-
wy, Czechów Północny, Sławin, Czuby Północne, Węglin Północ-
ny i Węglin Południowy), ze względu na konieczność powtórzenia
przetargu,  nowy  system  selektywnej  zbiórki  odpadów  został
wprowadzony 1.01.2019 r.

W Lublinie stosowany jest system elektronicznego ewidencjo-
nowania i potwierdzania odbioru wszystkich rodzajów odpadów
oparty na technice RFID. Każdy pojemnik na odpady ma „zaszy-
ty” elektroniczny znacznik (chip). System RFID pozwala na pozy-
skiwanie w czasie rzeczywistym informacji o:
• tożsamości i rodzaju pojazdu odbierającego odpady komunal-

ne,
• trasie, jaką ten pojazd przejechał,
• miejscach, w których wykonał czynność odbioru odpadów,
• terminach odbioru odpadów,
• rodzajach odpadów, które zostały odebrane.

Dzięki  metodzie  RFID  możliwe  jest  kontrolowanie  realizacji
usługi odbioru odpadów od mieszkańców przez podmioty, którym
gmina zleciła realizację tego zadania.

1.2. Odbiór odpadów

Od  1.01.2018 r.  na  terenie  Lublina  zaczęliśmy  selektywnie
zbierać odpady według zasad, które wynikają wprost z rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska z dn. 29.12.2016 r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji od-
padów (Dz.U.2017.19). W związku z tym bezpośrednio z nieru-
chomości zamieszkałych odbierane są następujące rodzaje od-
padów komunalnych:
• papier – pojemnik/worek niebieski,
• szkło – pojemnik/worek zielony,
• tworzywa sztuczne i metale – pojemnik/worek żółty,
• odpady ulegające biodegradacji – pojemnik brązowy,
• odpady zielone,
• odpady remontowo-budowlane,
• odpadów wielkogabarytowe.
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Mieszkańcy Lublina mogą oddać ww. odpady wytwarzane na te-
renie  nieruchomości  w  nieograniczonej  ilości  za  cenę  ustaloną
w zależności od wielkości gospodarstwa domowego i rodzaju zabu-
dowy. Coraz częściej korzystają z Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów  Komunalnych  (PSZOK),  które  w  Lublinie  funkcjonują
w systemie zdecentralizowanym. Na terenie miasta została zorgani-
zowana duża ilość punktów, gdzie mieszkańcy mogą samodzielnie,
bezpłatnie dostarczyć:
• leki przyjmowane w 94 aptekach – w 2018 r. mieszkańcy oddali

do  aptek  13,269 Mg  odpadów  przeterminowanych  leków.  Ich
zbiórka cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkań-
ców, jak też i samych właścicieli aptek, którzy zgłaszają zapotrze-
bowanie pozyskania pojemników na przeterminowane leki,

• chemikalia (razem z lekami, bateriami, akumulatorami i niektóry-
mi  rodzajami  elektroodpadów)  w  19  specjalnych  pojemnikach
na odpady niebezpieczne rozstawionych w rożnych dzielnicach
miasta,

• zużyte  baterie  i  akumulatory  w  punkcie  zbiórki  akumulatorów
utworzonym przez firmę Trans-Wag Sp. z o.o. przy ul. Łęczyń-
skiej 58 oraz w 148 pojemnikach do zbiórki baterii i akumulato-
rów małogabarytowych, znajdujących się w siedzibach instytucji
publicznych,

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w jednym stałym i sze-
ściu  mobilnych  punktach  zbiórki,  11  pojemnikach  do  zbiorki
sprzętu małogabarytowego rozstawionych w różnych dzielnicach,
a także przez ogólnopolski system odbioru sprzętu wielkogabary-
towego  „na  telefon”.  W  2018 r.  w  ramach  selektywnej  zbiórki
elektroodpadów, w punktach zbierania znajdujących się na tere-
nie Lublina zebrano 124 574 kg zużytego sprzętu. Łącznie z od-
biorami z domów i szkół biorących udział w akcji  „Moje miasto
bez elektrośmieci” liczba ta wyniosła 220 504,5 kg,

• pozostałe rodzaje odpadów: zużyte opony (które także są zbiera-
ne  podczas  okazjonalnych  akcji),  odpady  zielone,  odpady  bu-
dowlane i rozbiórkowe oraz meble i inne odpady wielkogabaryto-
we, są zbierane w PSZOK-u zlokalizowanym przy ul. Głuskiej 6.
Ilość  oddawanych  odpadów  budowlano-remontowych  podlega
wahaniom sezonowym. W 2018 r. przekazano 7 098,80 Mg tych
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odpadów,  a  w  przypadku  odpadów  wielkogabarytowych
4 836,14 Mg.
W 2018 r. z terenu Lublina odebrano 82 355,84 Mg odpadów

zmieszanych i 23 407,663 Mg odpadów surowcowych. Odebrane
od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne tra-
fiają do instalacji  mechaniczno-biologicznego przetwarzania od-
padów (MBP). Selektywnie pozyskane odpady po przejściu przez
sortownię  odpadów  surowcowych  poddawane  są  recyklingowi,
natomiast pozostały „niesort” wykorzystywany jest produkcji pali-
wa alternatywnego, kierowanego do odzysku poprzez wykorzy-
stanie jako paliwo w procesach wysokotemperaturowego spala-
nia w piecach cementowych. Selektywnie zbierane odpady zielo-
ne kierowane są do kompostowania.

W 2018 r.  wzorem  lat  ubiegłych  prowadzone  były  działania
edukacyjno-informacyjne. W związku z wdrażaniem nowego sys-
temu selektywnej zbiórki odpadów wszyscy mieszkańcy otrzymali
ulotki informacyjne, byli także informowani o zmianach systemu
poprzez spoty radiowe, billboardy oraz plansze informacyjne emi-
towane na monitorach LCD w autobusach komunikacji miejskiej.
Od maja do września 2018 r. w poszczególnych dzielnicach Lubli-
na odbywały się Eko-Plenery, czyli spotkania o charakterze infor-
macyjno-edukacyjnym.

Dzięki współpracy z 5 centrami handlowymi mieszkańcy mogli
zapoznać się z tematyką selektywnej zbiórki odpadów z plansz
wyeksponowanych na stojakach wystawienniczych.

2. Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE)

W  2018 r.  podobnie  jak  w  latach  ubiegłych  zaczynając
od 2013 r. mieszkańcy miasta Lublin mają możliwość skorzysta-
nia z dotacji udzielanej na zmianę systemu ogrzewania opartego
na paliwie stałym (węgiel,  drewno) na inny ekologiczny sposób
ogrzewania  tj.  podłączenie  do  miejskiej  sieci  ciepłowniczej,
ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, pompy ciepła.

W 2018 r. uchwałą nr 1046/XL/2018 z dn. 22.02.2018 r. zmie-
niającą  uchwałę  nr  288/X/2015  Rady  Miasta  Lublin  z  dn.
22.10.2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej
Emisji rozszerzono możliwość uzyskania dotacji o tzw. systemy
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hybrydowe czyli mieszane systemy ogrzewania. Wprowadzono tak-
że tryb ciągły naboru wniosków. Beneficjentów dofinansowania roz-
szerzono natomiast o najemców lokali komunalnych.

Zgodnie z zasadami PONE dotacje są udzielane w wysokości
do 50 % poniesionych  kosztów  na:  demontaż  istniejącego  źródła
grzewczego  na  paliwo  stałe,  zakup  nowego  źródła  ogrzewania
i jego montaż, a także przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazo-
wej.

W 2018 r. w ramach Programu na podstawie zawartych umów
z wnioskodawcami dofinansowanych zostało 38 zadań, z czego: 37
dotyczyło  ogrzewania  gazowego,  zaś  1  dotyczyło  ogrzewania
z pompy ciepła. Łączna kwota wypłaconych dotacji w 2018 r. wynio-
sła 296 810,43 zł. W 2018 r. dzięki pomocy miasta Lublin zlikwido-
wano 49 pieców i kotłów w budynkach i lokalach o łącznej pow. po-
nad 5 800 m2. Łącznie w latach 2013-2018 w ramach PONE udzie-
lono dotacji na kwotę ponad 1,7 mln zł.

3. Ochrona Zwierząt

Wydział  Ochrony  Środowiska  realizował  zadania  określone
w przyjętym Uchwałą  nr  1045/XL/2018 Rady Miasta  Lublin  z  dn.
22.02.2018 r. „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  miasta  Lublin
na 2018 rok".

Program obejmował wyłapywanie, opiekę, diagnostykę, leczenie
zwierząt  bezdomnych  z uwzględnieniem  zwierząt  gospodarskich,
a także opiekę nad kotami wolno żyjącymi. Większość działań zre-
alizowanych  zostało  przez  Schronisko  dla  bezdomnych  zwierząt
w Lublinie, którego prowadzenie jest zlecone Specjalistycznej Przy-
chodni dla Zwierząt POLIWET. W ramach zawartej umowy Prowa-
dzący Schronisko zapewniało odłów bezdomnych zwierząt z terenu
miasta  Lublin,  utrzymanie  psów,  kotów  i  zwierząt  egzotycznych,
w tym wyżywienie, leczenie zwierząt chorych, profilaktykę przeciw
pasożytniczą, wykonanie zabiegów kastracji/sterylizacji psów i ko-
tów, oraz czipowanie psów. Prowadzono również wielotorowe dzia-
łania edukacyjne i promocyjne, mające na celu zwiększenie świado-
mości mieszkańców Lublina na temat odpowiedzialności za posia-
dane zwierzęta i zwiększenie liczby adoptowanych ze Schroniska
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zwierząt.  Na  dzień  31.12.2018 r.  w Schronisku  znajdowało  się
247 psów, 125 kotów oraz 52 zwierzęta egzotyczne.

Zabiegi  kastracji  i  sterylizacji  są  najskuteczniejszą  metodą
przeciwdziałania bezdomności zwierząt i  w 2018 r.  realizowane
były nie tylko przez Schronisko, ale również przez zakłady leczni-
cze  dla  zwierząt,  które  zostały  wyłonione  w drodze  przetargu.
Środki na realizację tych zabiegów pochodziły z dwóch projektów
z  Budżetu  obywatelskiego  tj.:  „Kompleksowa  sterylizacja  psów
i kotów na terenie Lublina”  oraz „Bezpieczny Zwierz”.  Podczas
akcji wysterylizowano/wykastrowano 739 psów i 682 kotów wła-
ścicielskich,  zaczipowano  597  psów  oraz  poddano  sterylizacji
951 kotów wolno żyjących.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt gminy zobowiązane są
do opieki nad populacją kotów wolno żyjących z uwzględnieniem
dokarmiania tej grupy zwierząt.  Zakupioną w 2018 r. karmę dla
kotów  wolno  żyjących  przekazano  95  społecznym  opiekunom
tych zwierząt. Dokarmianiem objęto łącznie 1 517 kotów. 

Kolejną  grupą  zwierząt,  którą  należało  otoczyć  opieką  były
zwierzęta dzikie, które zabłąkały się lub zostały poszkodowane
w wypadkach  drogowych.  Działania  te  realizowane  były  w  ra-
mach „Planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami” przy
współpracy  z  Lubelskim  Centrum  Małych  Zwierząt  w  Lublinie
oraz Strażą Miejską Miasta Lublin. W 2018 r. podjęto łącznie 962
interwencji.

4. Utrzymanie oraz pielęgnacja terenów zieleni miejskiej

Biuro Miejskiego Architekta Zieleni w ramach działań mających
na  celu  poprawę  estetyki,  podniesienie  atrakcyjności  terenów
miejskich oraz zwiększenie udziału roślin w zurbanizowanym śro-
dowisku miejskim, w 2018 r. wykonało następujące zadania:
• nasadzenia roślinne jednoroczne – wykonano nasadzenia ro-

ślin  jednorocznych ozdobnych (300 szt.)  w kolorowych doni-
cach typu Gianto ustawionych przy ul. Muzycznej oraz al. Ty-
siąclecia, celem poprawy wizerunku miasta,

• nasadzenia  krzewów  w  27  donicach  betonowych.  Drzewa
i krzewy w donicach mają dużo trudniejsze warunki życia niż
rośliny  rosnące w gruncie,  dlatego też rosną wolniej,  gorzej
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wyglądają, szybciej  się starzeją.  W związku z tym wymieniono
zamierające  okazy  krzewów  na  nowe,  okazalsze  i  bardziej
ozdobne. Posadzono w donicach – 54 szt. krzewów ozdobnych
w  rejonie  ulic:  Krakowskie  Przedmieście,  pl.  Wolności,  róg
ul. Okopowej i ul. Narutowicza, ul. Zielona,

• nasadzenia  roślinne  wieloletnie  –  w  okresie  jesiennym  przy
udziale środków Biura MAZ oraz środków z ZB II  oraz dotacji
Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki
Wodnej w Lublinie w wys. 70 000 zł wykonano nasadzenia roślin-
ne  drzew  (67 szt.),  krzewów  (3 879 szt.),  pnączy,  bylin  i  traw
(976 szt.) w następujących lokalizacjach:
- al. Smorawińskiego,
- ul. Muzyczna,
- ul. Jaśminowa,
- ul.  Raabego – zagospodarowanie terenu przy Pomniku Ofiar
Wołynia,
- ul. Chmielarczyka – „Miejsce dla Ciebie” (uzupełnienie rabaty),
- ul. Narutowicza/ul. Kapucyńska,
- ul. Bernardyńska – Skwer im. Kalinowskiego (modyfikacja i uzu-
pełnienie rabaty),
- ul. Szmaragdowa,
- ul. Sowińskiego,
- ul. Jezuicka/podwórze przy baszcie – uzupełnienie rabat,

• łąki kwietne – w 2017 r. w ramach Zielonego Budżetu zrealizowa-
no pierwszą łąkę kwitną w Lublinie. Ponieważ spotkała się ona
z pozytywnym odbiorem mieszkańców, w 2018 r. Biuro MAZ wy-
konało łąki kwietne na większą skalę. Wysiano i prowadzono pie-
lęgnację łąk kwietnych o łącznej pow. 4 609 m2  w następujących
lokalizacjach:
- pas dzielący alei Unii Lubelskiej – 2 093 m2,
- pas dzielący ul. Głębokiej – 1 194 m2,
- pas dzielący ul. Nałęczowskiej – 517 m2,
- przy Zalewie Zemborzyckim – 805 m2,
Łąki kwietne cieszyły się dużą popularnością i zostały docenione
przez mieszkańców miasta, stały się jedną z lubelskich sezono-
wych atrakcji, którą kontynuować będziemy również w roku bie-
żącym,
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• przeprowadzono ok. 100 postępowań w sprawie wydania wa-
runków  na  prowadzenie  prac  ziemnych  w  pasach  zieleni
i w pobliżu drzew,

• w  celu  ochrony  rabat  zamontowano  obrzeże  rabatowe
na Skwerze im. Kalinowskiego w Lublinie (ul. Bernardyńska) –
49 mb oraz na skwerze przy ul.  Chmielarczyka (Miejsce dla
Ciebie) w Lublinie – ok. 18 mb. Dzięki temu udało się wyelimi-
nować rozjeżdżanie rabat przez kierowców samochodów oraz
niszczenie roślin przez przechodniów,

• zakupiono i ustawiono 10 koszy na śmieci w wymienionych ni-
żej lokalizacjach:
- skwer przy ul. Krótkiej – 1 szt.,
- skwer przy ul. Chmielarczyka – 2 szt.,
- skwer przy ul. Lipowej 12 – 2 szt.,
- skwer przy ul. Lipowej 15 – 3 szt.,
- skwer przy ul. Hempla – 2 szt.,

• w ramach prac koncepcyjnych i planistycznych wykonano pro-
jekty nasadzeń:
- Ronda im. Pileckiego – nasadzenia wykonane zostały przez
Zarząd Dróg i Mostów,
- pasa dzielącego ul. Filaretów – nasadzenia wykonane zostały
przez Zarząd Dróg i Mostów,
- pasa dzielącego ul. Bohaterów Monte Cassino – nasadzenia
wykonane zostały przez Zarząd Dróg i Mostów,
- ul. Muzyczna/bulwar nad Bystrzycą – nasadzenia wykonane
zostały przez Wydział Inwestycji i Remontów UM Lublin,

• w ramach II edycji Zielonego Budżetu 2018 zrealizowano wnio-
ski zgłoszone przez mieszkańców miasta Lublina. Spośród 74
wniosków, do realizacji wybrano 16 projektów. Zadania zreali-
zowane w ramach Zielonego Budżetu:
- dokumentacja projektowa – wykonano cztery dokumentacje
projektowe wraz z kosztorysem i specyfikacją techniczną wy-
konania i odbioru robót.  Projekty dotyczyły budowy skwerów
przy ul. Zbożowej  – „Lasek na Sławinie”, ul. Głuskiej, ul. Bie-
dronki – „Skwer Pokoleń” oraz ul. Szafirowej – „Lasek na Porę-
bie”,
- rewitalizacja ul. Radziszewskiego – wykonano dokumentację
projektową  zabezpieczeń  wokół  drzew  zawierającą  projekt
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obrzeża,  projekt  lokalizacji  obrzeża wraz ze specyfikacją tech-
niczną materiałów i wykonania robót. Wykonano biologiczną re-
witalizację gleby i systemu korzeniowego drzew w pasie drogo-
wym ul. Radziszewskiego – 150 szt. drzew,
- skwery kieszonkowe (miniskwery) – wykonano dwa „miniskwe-
ry” zlokalizowane u zbiegu ul. Nowy Świat z ul. Kunickiego oraz
ul. Kunickiego z ul. Próżną. Ponadto wykonano nasadzenia w ilo-
ści 510 szt. krzewów oraz 121 szt. pnączy w obrębie obu skwe-
rów,

• leczenie  i  konserwacja  starodrzewu  oraz  prace  interwencyjne
w obrębie drzew  – zadania mające na celu poprawienie stanu
zdrowotnego drzew, które stanowią cenny starodrzew (również
Pomniki Przyrody) oraz tych, które wymagają szybkiego podjęcia
działań z uwagi  na uszkodzenia powstałe podczas niekorzyst-
nych  warunków atmosferycznych  oraz  ich  zły  stan  zdrowotny.
Do programu zakwalifikowano łącznie 103 drzewa (w tym 15 Po-
mników Przyrody m. in. przy ul. Bieszczadzkiej oraz przy zalewie
Zemborzyckim na terenie ośrodka „Marina”),  które wskazał  in-
spektor nadzoru ds. ochrony i pielęgnacji drzew ozdobnych oraz
nadzorował  wszelkie  prace  pielęgnacyjne  wykonywane  przez
specjalistyczne  firmy.  Pracami  interwencyjnymi  objęto  łącznie
45 szt.  drzew.  W  2018 r.  udało  się  uzyskać  dofinansowanie
w wys. 50 000 zł,

• ochrona kasztanowców – w 2018 r. wykonano 3 rożne etapy wy-
korzystujące  różne  metody  walki  z  szrotówkiem  kasztanowco-
wiaczkiem. Pierwszy etap polegał na zawieszeniu na stu drze-
wach  300  pułapek  lejkowych,  które  wabią  owady  do  środka
za pomocą feromonu, następnie przylepiają się do paska lepo-
wego i giną. Etap jesienny obejmował zgrabienie porażonych liści
spod  600 szt.  kasztanowców  –  na  ten  cel  wykonawca  zużył
550 szt. worków papierowych. W 2018 r. udało się uzyskać dofi-
nansowanie w wys. 20 000 zł,

• zwalczanie Barszczu Sosnowskiego – likwidacja roślin odbywała
się poprzez jej ścięcie oraz zakroplenie miejsca usunięcia rośliny
środkiem chemicznym (herbicyd zawierający czynną substancję
glifosat). Zlikwidowano łącznie 4 000 szt. roślin zlokalizowanych
w rejonach ul. Pliszczyńskiej, ul. Wąwozowej i ul. Zbożowej,
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• odkomarzanie miasta Lublin – w 2018 r. wykonano jednokrotny
oprysk terenów zielonych, substancją czynną, która ma za za-
danie zlikwidowanie komarów, meszek oraz kleszczy. Do opry-
skania wyznaczono w sumie 256 ha obszarów,  w tym:  Park
Jana Pawła II, Park Kalinowszczyzna, Park Rury, Park Brono-
wice, Park Rusałka, Park Botanik, Park Czechów, ścieżka ro-
werowa,  Zalew  Zemborzycki,  ośrodek  Marina,  Pl.  Litewski,
Słomiany Rynek, Ogród Saski, Słoneczny Wrotków, Muzeum
Wsi  Lubelskiej,  Ogród  Botaniczny,  ul.  Organowa  (wąwóz),
ul. Popiełuszki  (wąwóz),  skwery  (tereny  zieleni)  przy  ulicach
Podzamcze,  Betonowa,  Ewangelicka,  Jakubowicka,  Długa,
Wspólna, Pana Tadeusza, Głęboka, Ziemowita, Narcyzowej,

• pomniki Przyrody – w 2018 r. zlecono wykonanie 176 szt. tabli-
czek inwentaryzacyjnych, które zawieszono na drzewach bę-
dących elementami Pomnikowych Alei i Szpalerów Drzew usy-
tuowanych przy ul. Solarza, ul. Bieszczadzkiej oraz na terenie
ośrodka Marina przy Zalewie Zemborzyckim,

• ekspertyzy dendrologiczne – opinie i ekspertyzy dendrologicz-
ne,  niezbędne  są  w prowadzonych  postępowaniach  admini-
stracyjnych w związku z wydawanymi zezwoleniami na usuwa-
nie drzew, również dotyczących nakładania administracyjnych
kar pieniężnych za usuwanie drzew bez wymaganego zezwo-
lenia bądź niszczenia lub uszkodzenia drzew. Ogółem zlecono
15 ekspertyz,  jedna dotyczyła określenia stanu zdrowotnego
szakłaków przy ul. Bernardyńskiej, będących Pomnikami Przy-
rody.

5. Zarządzanie energią

5.1. Elektromobilność

W 2018 r. Gmina Lublin nawiązała współpracę z PGE Dystry-
bucja S.A oraz z PGE Nowa Energia Sp. z o.o. Rozpoczął się
program budowy infrastruktury ładowania samochodów elektrycz-
nych w Lublinie, do którego przyjęte zostały założenia opracowa-
ne przez PGE Dystrybucja S.A przy współpracy z Miastem Lublin.

W pierwszym etapie, PGE Nowa Energia Sp. z o.o. wybuduje
5 stacji o dużej mocy ładowania i 7 stacji o normalnej mocy łado-
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wania. Każda stacja PGE Nowa Energia o dużej mocy ładowania
składa się z jednego punktu ładowania o dużej mocy oraz jednego
punktu o normalnej mocy ładowania, stacja o normalnej mocy skła-
da się z dwóch punktów ładowania normalnej mocy. W sumie po-
wstanie 5 punktów ładowania dużej mocy i 19 punktów ładowania
normalnej mocy.

Po wykonaniu tego etapu, PGE Nowa Energia będzie na bieżąco
analizować zapotrzebowanie na ładowanie w poszczególnych sta-
cjach i w uzgodnieniu z władzami Lublina, rozbudowywać sieć stacji
w  miarę  wzrostu  zapotrzebowania.  W  kolejnych  etapach  stacje
będą  lokalizowane na podstawie  analizy  rozwoju  rynku i  danych
statystycznych z pilotażowych stacji ładowania.

5.2. Projekt IMPLEMENT

W dn. 14.08.2018 r. Prezydent Miasta Lublin podpisał z Krajową
Agencją  Poszanowania  Energii  S.A.  porozumienie  o  współpracy.
KAPE  S.A.,  w  ramach  międzynarodowego  konsorcjum,  realizuje
w terminie luty 2018-luty 2022 projekt IMPLEMENT w ramach pro-
gramu Horyzont 2020, którego celem jest wdrożenie w Polsce sys-
temu zarządzania jakością i certyfikacji dla gmin pod nazwa Euro-
pean Energy Award (EEA). Gmina Lublin została wytypowana jako
gmina  pilotażowa  do  wdrożenia  procesu  pozyskania  certyfikatu
EEA.

Zarządzeniem  nr  112/8/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dn.
28.08.2018 r. został powołany Zespół Energetyczny. Zadaniem Ze-
społu jest opracowanie, wdrożenie polityki energetyczno-klimatycz-
nej Gminy Lublin i  przeprowadzenie certyfikacji  European Energy
Award.

5.3. Optymalizacja elektrycznej mocy zamówionej

Została przeprowadzona optymalizacja elektrycznej mocy zamó-
wionej w punktach poboru energii elektrycznej zasilających budynki
Urzędu Miasta Lublin  (potencjalne oszczędności  będące efektem
optymalizacji: ok 10 tys. zł brutto).

5.4. Dostawa i usługi dystrybucji energii elektryczne

W 2018 r. przeprowadzono koordynację realizacji umowy sprze-
daży energii elektrycznej nr 144/ZE/16 z dn. 29.11.2016 r., będącej
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wynikiem przeprowadzonego w 2016 r. postępowania przetargo-
wego (umowa obowiązywała od 29.11.2016 r. do 30.06.2018 r.).

Zostało  przeprowadzone utworzenie nowej  grupy zakupowej
na zakup energii elektrycznej, dla której przeprowadzono postę-
powanie przetargowe. Efektem postępowania jest umowa sprze-
daży energii elektrycznej nr 22/ZE/18 z dn. 05.06.2018 r. obowią-
zująca od 05.06.2018 r. do 30.06.2019 r.

Przeprowadzono również procedury związane z udzieleniem
zamówień na usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby
Urzędu Miasta Lublin (łącznie 2 postępowania dotyczące punk-
tów poboru energii elektrycznej, w tym na potrzeby deptaka).

5.5. Zamówienie na usługę dostawy oraz usługi dystrybucji 
gazu ziemnego

Przeprowadzono  procedury  związane  z  udzieleniem  zamó-
wień na usługę kompleksową dotyczącą dostawy oraz usługi dys-
trybucji gazu ziemnego wysokometanowego na potrzeby Urzędu
Miasta Lublin (łącznie 2 postępowania, w tym na potrzeby ogrze-
wania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku biuro-
wym Gminy Lublin zlokalizowanym przy ul. Podwale 3a w Lubli-
nie).
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1. Ogólna sytuacja na lokalnym rynku pracy

W statystykach Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie wg stanu
na dzień 31.12.2018 r. liczba osób bezrobotnych wynosiła 10 050
osób oraz 279 osób poszukujących pracy, co ogółem daje liczbę
10 329. W końcu grudnia 2018 r. stopa bezrobocia dla miasta Lu-
blin kształtowała się na poziomie 5,5 %, dla województwa lubel-
skiego – 8,0 %, zaś dla kraju – 5,8 %.

W porównaniu do sytuacji sprzed roku wysokość tego wskaź-
nika zmniejszyła się o 0,7 % dla miasta Lublin, natomiast dla wo-
jewództwa lubelskiego oraz dla kraju zmniejszyła się o 0,8 %.

Na dzień 31.12.2018 r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie
w rejestrze bezrobotnych pozostawało 10 050 osób i liczba zare-
jestrowanych bezrobotnych była niższa niż w analogicznym okre-
sie 2017 r. o 1 114 osób.

Na przestrzeni 2018 r. zostało zarejestrowanych 13 396 osób
bezrobotnych, z czego 1 235 osób rejestrowało się elektronicznie
w ramach tzw. prerejestracji, a 368 osób za pomocą pełnej elek-
tronicznej rejestracji.

W 2018 r. z ogółu 14 510 osób wyrejestrowanych z ewidencji
bezrobotnych – 7 415 osób podjęło pracę, z tego 6 591 osób pra-
cę niesubsydiowaną i  824 osoby pracę subsydiowaną. Z tytułu
niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy z ewidencji zostały
wyłączone 2 533 osoby.

W ramach  działalności  Miejskiego  Urzędu  Pracy  w Lublinie
w 2018 r.  zarejestrowanym  bezrobotnym  ustalono  następujące
profile pomocy:
• profil pomocy I – 34 osoby,
• profil pomocy II – 5 188 osób,
• profil pomocy III – 4 480 osób.
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Profilowanie pomocy jest to ustalenie dla bezrobotnego profilu
pomocy oznaczającego właściwy ze względu na jego potrzeby
zakres form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy, którymi może objąć go urząd pracy
w ramach realizacji indywidualnego planu działania, m.in. pośred-
nictwa pracy,  poradnictwa  zawodowego,  szkoleń,  finansowania
i dotowania różnego rodzaju działań realizowanych na rzecz bez-
robotnych.

2. Główne kierunki działalności Miejskiego Urzędu Pracy

2.1. Wspieranie pełnego i produktywnego zatrudnienia

W 2018 r. do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie zgłoszonych
zostało łącznie 9 762 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji
zawodowej. Wśród nich znalazło się 345 wolnych miejsc pracy
adresowanych do osób niepełnosprawnych.

Wolne miejsca pracy zgłaszane były przez pracodawców głów-
nie z siedmiu sekcji PKD:
• działalność  w  zakresie  usług  administrowania  i  działalność

wspierająca – (2 294 wolnych miejsc pracy),
• przetwórstwo przemysłowe – (1 389 wolnych miejsc pracy),
• działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – (1 278 wol-

nych miejsc pracy),
• handel  hurtowy i  detaliczny,  naprawa pojazdów samochodo-

wych, włączając motocykle – (994 wolnych miejsc pracy),
• budownictwo – (944 wolnych miejsc pracy),
• opieka zdrowotna i pomoc społeczna – (506 wolnych miejsc

pracy),
• administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe za-

bezpieczenia społeczne – (462 wolnych miejsc pracy).
W 2018 r.  do  Miejskiego  Urzędu  Pracy  w Lublinie  wpłynęły

19 703 oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziem-
cowi. Zorganizowano kolejną edycję Targów Pracy oraz Dnia Ka-
riery  adresowane  m.in.  do  osób  bezrobotnych/poszukujących
pracy.

W dn.  24.10.2018 r.  odbyła  się  kolejna  edycja  Dnia  Kariery
pod hasłem: „Nowoczesny piekarz i cukiernik” w Zespole Szkół
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Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Generała Franciszka
Kleeberga przy Alejach Racławickich 7 w Lublinie.

W dn. 18.04.2018 r. odbyła się XV edycja Targów Pracy, których
organizatorem był Miejski Urząd Pracy w Lublinie, a współorganiza-
torami byli:  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Cen-
trum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz Wojewódzki
Sztab Wojskowy w Lublinie, Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Lu-
blinie.

Celem targów pracy była pomoc pracodawcom w znalezieniu od-
powiednich pracowników, a pracobiorcom w znalezieniu odpowied-
niego zatrudnienia oraz wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy
i stworzenie płaszczyzny wspólnej komunikacji pomiędzy pracodaw-
cami i pracobiorcami.

W  Targach  wzięło  udział  155  wystawców,  oferujących  ponad
1 000 różnorodnych miejsc pracy. Wśród miejsc pracy znalazły się
zarówno te skierowane do osób wykonujących najprostsze prace fi-
zyczne, jak i te przeznaczone dla wysokiej klasy specjalistów.

2.2. Świadczenie pomocy w rozwoju zawodowym, promowanie 
i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

W  2018 r.  MUP  w  Lublinie  prowadził  poradnictwo  zawodowe
w formie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego dla
osób bezrobotnych oraz w ramach indywidualnej i grupowej infor-
macji zawodowej. W ramach poradnictwa indywidualnego i grupo-
wego wsparciem objęto 1 469 osób. 

Spośród bezrobotnych podejmujących pracę subsydiowaną 142
osoby zostały skierowane do prac interwencyjnych, 306 osób podję-
ło działalność gospodarczą, a 156 osób podjęło pracę objętą refun-
dacją kosztów zatrudnienia bezrobotnego, (wyposażenie lub dopo-
sażenie stanowisk pracy). Dofinansowanie do wynagrodzenia osób
bezrobotnych powyżej 50 roku życia otrzymało 19 osób.

W 2018 r.  liczba osób,  które rozpoczęły staże wyniosła 1 240,
natomiast liczba osób, które rozpoczęły szkolenia osiągnęła poziom
363. 

W okresie sprawozdawczym 76 osób rozpoczęło prace społecz-
nie użyteczne, w tym 12 osób w ramach Programu Aktywizacja i In-
tegracja. 
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Wsparciem  w  ramach  Krajowego  Funduszu  Szkoleniowego
objęto 348 osób.

2.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

W 2018 r. realizowano również Program Aktywizacja i Integra-
cja (PAI). Jest to działanie w zakresie aktywizacji zawodowej i in-
tegracji społecznej bezrobotnych, dla których określono III profil
pomocy, korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy spo-
łecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny.

Program PAI składał się z dwóch bloków:
• blok Aktywizacja – wsparcie w aktywizacji zawodowej w formie

prac  społecznie  użytecznych  zorganizowanych  przez  gminę
na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów,

• blok Integracja  – integracja  społeczna realizowana w formie
warsztatów mających na celu wzrost potencjału społeczno –
zawodowego osób bezrobotnych.
W okresie sprawozdawczy ww. program rozpoczęło 15 osób.

2.4. Współdziałanie w partnerstwie na rzecz lokalnego rynku 
pracy

W 2018 r.  kontynuowano działanie Klubu Pracodawców przy
Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, którego głównym celem jest
budowanie sieci partnerstwa, współpracy i wsparcia na lokalnym
rynku pracy pomiędzy urzędem a światem biznesu, jak również
inicjowanie powstawania nowych miejsc pracy poprzez promowa-
nie przedsiębiorczości oraz zachęcanie pracodawców do zatrud-
niania osób bezrobotnych.

Aktualnie  Klub  Pracodawców przy  Miejskim  Urzędzie  Pracy
w Lublinie zrzesza 51 pracodawców.

W 2018 r.  odbyła  się  kolejna edycja Konkursu „Pracodawca
Roku  2017”.  Celem  konkursu  jest  honorowanie  i  promowanie
godnych do naśladowania  pracodawców,  którzy wyróżniają  się
polityką personalną otwartą na wsparcie osób bezrobotnych i po-
szukujących pracy, tworzeniem nowych miejsc pracy, promowa-
niem idei współpracy i partnerstwa.
• dyplom i statuetkę, które zostały wręczone podczas uroczystej

Gali Przedsiębiorczości,
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• możliwość  uczestnictwa  w programach  rynku pracy  realizowa-
nych w MUP w Lublinie,

• reklamę  „PRACODAWCY  ROKU”  na  stronie  internetowej
www.muplublin.praca.gov.pl oraz w lokalnej prasie,

• możliwość  posługiwania  się  tytułem  „PRACODAWCA  ROKU
2017”,

• stałe  konsultacje  z  pośrednikiem pracy  oraz  doradcą zawodo-
wym MUP w Lublinie.
W  2018 r.  kontynuowano  działalność  Lubelskiego  Partnerstwa

Publiczno-Społecznego skupiającego ogółem 54 Partnerów repre-
zentujących sektory: publiczny, pozarządowy, nauki i biznesu. Misją
Partnerstwa jest promowanie rozwoju lokalnego Lublina i woj. lubel-
skiego, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz przeciwdziała-
nie wykluczeniu społecznemu osób pozostających bez pracy, w tym
będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Rozwiązy-
wanie problemów lokalnego rynku pracy wymaga wspólnego działa-
nia, gdyż uzupełnianie się poszczególnych organizacji działających
w partnerstwie daje efekty i wzmocnienie potencjału lokalnej spo-
łeczności.

W ramach współpracy partnerskiej  w 2018 r.  w siedzibie Miej-
skiego Urzędu Pracy w Lublinie kontynuowano świadczenie bez-
płatnych porad eksperckich dla bezrobotnych mieszkańców Lublina
z zakresu m.in.  ubezpieczeń społecznych,  prawa pracy i  dostęp-
nych ofert wsparcia, które udzielane były przez pracowników ZUS,
KRUS, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Urzędu Skarbowego
oraz Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. Z ww. porad w 2018 r.
skorzystało ok. 10 000 osób.

2.5. Promocja działalności MUP

W 2018 r. informowano opinię publiczną o usługach świadczo-
nych przez MUP w Lublinie.  W tym celu  na stronie internetowej
MUP, umieszczano komunikaty informacyjne w aktualnościach, in-
formacje  statystyczne  i  sprawozdawcze  o  bezrobociu  i  sytuacji
na lokalnym rynku pracy. Uwzględniając działania związane z ob-
sługą  medialną  udzielono  70  informacji  nt.  bieżącej  działalności
MUP w Lublinie. Na stronie internetowej Miejskiego Urzędu Pracy
w Lublinie istnieje zakładka informacyjna na temat obsługi prasowej
Urzędu, w której zawarta jest instrukcja dotycząca przesyłania py-
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tań przez dziennikarzy drogą elektroniczną. Dziennikarze mogą
przesyłać  zapytania  na  temat  działalności  Urzędu,  albo  opinie
i sugestie w tym zakresie.  Forma ta skraca czas otrzymywania
wyjaśnień i informacji o działalności Urzędu. Media opublikowały
10 artykułów prasowych nt. działalności MUP w Lublinie. Udzielo-
no również 30 wywiadów w ramach audycji radiowych i telewizyj-
nych nt. działalności MUP w Lublinie.

W 2018 r. do rejestracji Urzędu miesięcznie zgłaszało się ok.
1 100 osób chcących się zarejestrować jako bezrobotne bądź po-
szukujące pracy. Miejski Urząd Pracy w Lublinie udzielał informa-
cji klientom Urzędu o usługach i instrumentach rynku pracy oraz
prawach i obowiązkach bezrobotnego. Średnio miesięcznie 2 500
osób odwiedzało informację MUP.

W 2018 r. liczba pism wpływających do MUP w Lublinie wyno-
siła 72 473 i dotyczyła spraw związanych z działalnością MUP.
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1. Modernizacje i remonty obiektów oświatowych

W ramach środków finansowych przypisanych do dyspozycji
Wydziału Inwestycji i Remontów na wydatki inwestycyjne (moder-
nizacje), dot. obiektów oświatowych w roku sprawozdawczym wy-
datkowano łączną kwotę:  15 252 594,04 zł.  W tej  grupie zadań
zrealizowano  następujące  zadania  inwestycyjne
(11 225 090,20 zł):
• ul. Berylowa/Jantarowa – budowa kompleksu w skład którego

będą wchodzić: przedszkole, dom kultury oraz szkoła podsta-
wowa z salą gimnastyczną w roku sprawozdawczym wydatko-
wano łączną kwotę 4 653 325,04 zł, za którą rozpoczęto reali-
zację robót budowlanych związanych z budową w/w komplek-
su (częściowo roboty ziemne – 4 596 620,70 zł),

• Szkoła Podstawowa nr 1 – w roku sprawozdawczym wydatko-
wano łącznie 76 729,10 zł na opracowanie dokumentacji pro-
jektowej  przebudowy i  rozbudowy Szkoły  Podstawowej  nr  1
na potrzeby oddziałów przedszkolnych (76 327,10 zł),

• Szkoła Podstawowa nr 7 – na potrzeby tej szkoły w 2018 r. wy-
datkowano ogółem 1 553 612,46 zł na zakończenie robót ogól-
nobudowlanych  związanych  z  termomodernizacją  budynku
szkoły. Ogółem na termomodernizację zrealizowaną w latach
2013/2018 wydatkowano łącznie 2 265 228,11 zł.  Łącznie re-
mont sali gimnastycznej kosztował 1 356 956,91 zł,

• Szkoła  Podstawowa  nr  25  –  w  2018 r.  wydatkowano kwotę
361 428,00 zł, zakończono roboty ogólnobudowlane związane
z termomodernizacją budynku szkoły. Ogółem na termomoder-
nizację zrealizowaną w latach 2013-2018 wydatkowano łącz-
nie 1 683 815,00 zł,

• Szkoła  Podstawowa nr  33,  ul.  Pogodna  19  –  wydatkowano
łącznie 47 623,10 zł – na opracowanie dokumentacji projekto-
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wej przebudowy i rozbudowy SP nr 33 na potrzeby oddziałów
przedszkolnych (47 422,10 zł),

• dawne Gimnazjum nr 10, ul. Wajdeloty 12 – zakończono roz-
budowę budynku Gimnazjum nr 10 o halę sportową. W roku
sprawozdawczym  za  roboty  ogólnobudowlane  wydatkowano
1 505 905,30 zł. Zakres robót obejmował budowę hali sporto-
wej jednokondygnacyjnej o pow. 1 030,34 m z widownią na an-
tresoli z zapleczem sanitarno-szatniowym i magazynowo-tech-
nicznym i  wyposażeniem, instalacjami:  wodociągową, kanali-
zacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną. Całkowity na-
kład na tę inwestycję zrealizowaną w latach 2013-2018 wyniósł
5 172 493,85 zł,

• Zespół Szkół Energetycznych – w 2018 r. wydatkowano kwotę
1 373 218,00 zł, za którą zakończono roboty ogólnobudowlane
związane  z  termomodernizacją  budynku  szkoły.  Ogółem
na termomodernizację  zrealizowaną w latach 2013-2018 wy-
datkowano łącznie 2 339 749,60 zł,

• Bursa  Szkolna  nr  1  –  w  2018 r.  wydatkowano  kwotę
112 059,20 zł,  za którą zakończono roboty ogólnobudowlane
związane  z  termomodernizacją  budynku  szkoły.  Ogółem
na termomodernizację  zrealizowaną w latach 2013-2018 wy-
datkowano łącznie 1 072 151,00 zł,

• Przedszkole Integracyjne nr 39 w Lublinie, ul. Balladyny 14 –
w roku sprawozdawczym zapłacono 15 990,00 zł  – za aktuali-
zację dokumentacji projektowej oraz ukończono zagospodaro-
wanie  ogrodu i  wybudowano plac  zabaw.  Zapłata  w kwocie
285 490,62 zł nastąpiła w styczniu 2019 r., a ogółem nakład in-
westycyjny na to zadanie realizowane w latach 2017-2018 wy-
niósł 301 480,62 zł,

• Zespół Szkół nr 12, ul. Sławinkowska 50 – zrealizowano roboty
związane z budową boisk i innych obiektów sportowych na te-
renie szkoły.  W 2018 r.wydatkowano łącznie 1 525 200,00 zł,
z tego ze środków GPPiRPA – 425 000,00 zł. Całkowity nakład
tej  inwestycji  realizowanej  w  latach  2017-2018  wyniósł
1 580 062,60 zł.
Inwestycje mające wpływ na rozwój miasta, inwestycje miej-

skie realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów – z udzia-
łem środków europejskich (4 027 503,84 zł):
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• Zespół Szkół Samochodowych  – w ramach projektu: „Poprawa
warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposa-
żenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych
w Lublinie" wydatkowano w 2018 r. wydatkowano 482 968,02 zł,

• Szkoła Muzyczna I i II st.  – w ramach projektu: „Zakup specjali-
stycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do pro-
wadzenia działalności  kulturalno-artystycznej  przez Szkołę Mu-
zyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie" –
w 2018 r.  zapłacono 1 153 248,00 zł  za zrealizowaną w 2017 r.
dostawę i montaż urządzeń systemów: elektroakustycznego, in-
spicjenta, multimedialnego oraz oświetlenia scenicznego na po-
trzeby Szkoły Muzycznej,

• dla  przedsięwzięcia  pn.:  „Termomodernizacja  trzech  obiektów
użyteczności  publicznej  w  Lublinie"  w  roku  sprawozdawczym
łącznie wydatkowano 2 391 287,82 zł, z tego dla:
- Szkoły Podstawowej nr 2 – kwotę 1 386 210,00 zł, za którą wy-
konano częściowo roboty ogólnobudowlane związane z termo-
modernizacją budynku szkoły,
- Przedszkola nr 35 – kwotę 707 865,00 zł za wykonane częścio-
wo  roboty  ogólnobudowlane  związane  termomodernizacją  bu-
dynku przedszkola,
- Przedszkola nr 44 – kwotę 297 212,82 zł za wykonane częścio-
wo  roboty  ogólnobudowlane  związane  termomodernizacją  bu-
dynku przedszkola.
W ramach środków finansowych przypisanych do dyspozycji Wy-

działu  Inwestycji  i  Remontów na  remonty  obiektów  oświatowych
w roku  sprawozdawczym  wydatkowano  ogółem  kwotę
1 747 494,86 zł. W tej grupie zrealizowano następujące zadania re-
montowe:
• Przedszkolu nr 63 – opracowano dokumentację projektową i wy-

konano remont ogólnobudowlany pomieszczeń (44 280,00 zł),
• Szkoła Podstawowa nr 4, ul.  Hiacyntowa 69 – za łączną kwo-

tę 357 467,52 zł wykonano awaryjną naprawę posadzek, usunię-
cie awarii instalacji elektrycznej, remont i konserwację boisk oraz
remont  szatni  (343 322,52 zł)  oraz zrealizowano wykonanie ła-
wek  z  drewna  sosnowego  wraz  z  lakierowaniem  i  dostawą
(14 145,00 zł),
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• Szkoła Podstawowa nr 47 – wykonano czyszczenie i konser-
wację boiska i naprawę piłkochwytów (4 361,00 zł),

• Zespół  Szkół  nr  10  – opracowano dokumentację projektową
i wykonano remont instalacji hydrantowej (89 421,00 zł),

• Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, al. Racławickie 5
– wykonano remont podłogi w sali gimnastycznej, remont da-
chu i elewacji na budynku szkoły oraz zrealizowano roboty in-
stalacyjne elektryczne w serwerowni MCPD (220 958,43 zł),

• Szkole  Podstawowej  nr  7  – w  2018 r.  wydatkowano
1 031 006,91 zł  za opracowaną dokumentację projektową na
remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem i klatką schodową
(62 730,00 zł) i  wykonano remont sali gimnastycznej z przyle-
głymi  pomieszczeniami  (968 276,91 zł).  Łącznie  remont  sali
gimnastycznej kosztował 1 356 956,91 zł.
W ramach środków finansowych przekazanych bezpośrednio

do placówek i  obiektów oświatowych – (w dyspozycji  Wydziału
Oświaty i Wychowania) na wydatki bieżące i majątkowe w 2018 r.
łącznie przeznaczono kwotę 5 788 141,89 zł, z tego: na wydatki
bieżące  (remontowe)  – w  przedszkolach  wydatkowano  kwotę
1 821 079,17 zł  –  na  bieżąco  usuwano  awarie  instalacji  wod.-
kan.,  c.o.,  kanalizacji  sanitarnej,  wodociągowej,  instalacji  elek-
trycznej,  gazowej,  na  remonty  ogólnobudowlane sal,  korytarzy,
łazienek, kuchni i zaplecza, na naprawę podłóg, dachów, wymia-
nę drzwi dla Przedszkoli numer: 2, 3, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 18, 19,
22, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 45, 46, 52, 54, 56, 58, 63, 64, 69, 70,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, Przedszkole Specjalne nr 11,
Zespół Przedszkolny nr 1.

W obiektach i w placówkach oświatowych na wydatki bieżące
i majątkowe  ogółem wydatkowano  3 967 062,72 zł  na  naprawy
bieżące, remonty ogólnobudowlane pomieszczeń szkolnych, sal
lekcyjnych,  korytarzy  (roboty  malarskie,  tynkarskie,  posadzkar-
skie), wymiany stolarki, remonty schodów, dachów, dojść, boisk),
roboty  instalacyjne  związane  z  wentylacją,  roboty  instalacyjne
elektryczne, wod.-kan., c.o., gaz, (w tym ujęte są wynikłe awarie
branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej).

Na wydatki remontowe przeznaczono 3 783 859,85 zł, w tym:
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• w szkołach podstawowych kwotę  1 741 853,13 zł  –  dla Szkoły
Podstawowej nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 46, 47 , 48, 50 i 57,

• w Zespołach  Szkół  Ogólnokształcących  kwotę  183 094,25 zł  –
dla ZSO nr 1, 2, 4, 5 i 6,

• w liceach ogólnokształcących kwotę 801 802,65 zł – w I, II, III, IV,
V, VIII, IX, XXIX, XXIII, XXX L.O.,

• w  szkołach  zawodowych  kwotę  439 383,32 zł  –  dla  Zespołu
Szkół  Energetycznych,  Zespołu  Szkół  Budowlanych,  Zespołu
Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Zespołu Szkół Chemicz-
nych i Przemysłu Spożywczego, Zespołu Szkół Odzieżowo-Włó-
kienniczych, ponadto w Zespole Szkół Samochodowych wykona-
no rozbiórkę przybudówek, przy budynku warsztatów,

• w zespołach szkół kwotę 52 486,86 zł – dla ZS nr 1, 4, 10, 11
i 12,

• w szkole muzycznej I i II st., im. T. Szeligowskiego – wydatkowa-
no 119 974,20 zł na remont schodów, dachu, wykonanie instalacji
przeciwoblodzeniowej oraz usunięcie awarii oświetlenia,

• dla LCKUiZ kwotę 84 970,18 zł na remont instalacji elektrycznej,
• w  specjalnych  ośrodkach  szkolno-wychowawczych  kwotę

172 827,65 zł – dla SOSW nr 1, 2, SOSW nr 1, SOSW dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnych, ul. Hirszfelda 6 oraz ZSOW dla
dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej,

• w MDK pod Akacją, ul. Grodzka 11 za kwotę 14 991,51 zł usunię-
to awarię w węźle c.o. – wymieniono zawory, usunięto zacieki na
elewacji oraz wykonano naprawę dachu,

• w bursach szkolnych kwotę 46 489,35 zł dla Bursy nr 1 i 5,
• poradniach za łączną kwotę – 203 578,76 zł, w tym: w PPP nr 1,

ul. Pogodna 54 – wykonano remont ogólnobudowlany pomiesz-
czeń na składnicę akt oraz w Zespole Poradni nr 1, ul. Magnolio-
wa 8 – wykonano remont pomieszczeń i podłogi w sekretariacie,

• w Miejskim Ośrodku Socjoterapii za 12 407,99 zł wykonano re-
mont dachu.
Na  wydatki  majątkowe  przeznaczono  kwotę  ogółem

183 202,87 zł, z czego:
• w Szkole Podstawowej nr 20 – w ramach budżetu obywatelskie-

go IV – za 70 000,00 zł wykonano generalny remont sali lekcyjnej
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z przeznaczeniem na pracownię fizyczno-chemiczną z zaple-
czem,

• w Szkole Podstawowej nr 43 za 49 919,37 zł – zrealizowano
przebudowę parkingu,

• w Szkole Podstawowej nr 48 – w ramach budżetu obywatel-
skiego IV – za 28 290,00 zł wykonano parking dla samocho-
dów przy szkole,

• w  Szkole  Muzycznej  I  i  II  st.,  im.  T.  Szeligowskiego
za 34 993,50 zł wykonano instalację antywłamaniową.

2. Wychowanie przedszkolne

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko  kończy  6  lat.  Zakładanie  i  prowadzenie  publicznych
przedszkoli należy do zadań własnych gminy.

W roku szkolnym 2018/2019 miasto Lublin przygotowało 8 780
miejsc w prowadzonych przez siebie 64 przedszkolach, 1 zespole
przedszkolnym oraz 4 punktach przedszkolnych. Ponadto, w 29
szkołach podstawowych przygotowano 47 oddziałów przedszkol-
nych, które dysponowały 1 100 miejscami dla dzieci 5-6 letnich.
Łącznie  w  edukacji  samorządowej  przygotowanych  było  9 880
miejsc.

Ponadto sieć placówek przedszkolnych prowadzonych przez
miasto Lublin  w bieżącym roku szkolnym uzupełniają 2 przed-
szkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż JST
(Przedszkole Katolickie im. Św. Franciszka z Asyżu oraz Przed-
szkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego), które dysponu-
ją 260 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Z uwagi na wzrost zapotrzebowania na miejsca wychowania
przedszkolnego  w  nowo  rozwijających  się  dzielnicach  miasta,
miasto  Lublin  (na  podstawie  delegatury  ustawowej  określonej
w art. 22 ust. 1 g ustawy z dn 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych oraz na zasadach określonych w uchwale, o której
mowa w art.  52  ust.  1  ww.  ustawy (Dz.  U.  2017,  poz.  2203),
w których będą mogły wziąć udział przedszkola niepubliczne, go-
towe świadczyć usługi  na warunkach określonych w ww.  usta-

KP-KP.0057.1.2019                                                                                      nr dokumentu: 82527/06/2019



.8. SZKOLNICTWO I OŚWIATA 158

wie). Miasto Lublin już pięciokrotnie ogłaszało otwarty konkurs ofert.
W drodze otwartego konkursu ofert wyodrębniono 5 przedszkoli nie-
publicznych  (Przedszkole  Niepubliczne  „Akademia  Poziomkowa”,
Przedszkole  Prywatne  „Martynka  Bis”,  Przedszkole  Niepubliczne
„Martynka i Przyjaciele”, „Mini Martynka” Przedszkole Niepubliczne,
Przedszkole Prywatne „Martynka”), które przygotowały 199 miejsc
dla dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkola te świadczyły usługi
na zasadach takich jak przedszkola samorządowe.

Sieć przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez  miasto  uzupełniały  placówki  niepubliczne,  które  dysponują
4 325 miejscami w 73 przedszkolach, 111 miejscami w 4 oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 115 miejscami w 6
punktach przedszkolnych. Rekrutacja do tych placówek odbywa się
na zasadach określonych przez organ prowadzący poszczególne
ośrodki wychowania przedszkolnego.  Rekrutacja do tych placówek
odbywała  się  na zasadach określonych przez  organ prowadzący
poszczególne placówki wychowania przedszkolnego.

Na jeden oddział w przedszkolach przypada średnio ok. 2,4 etatu
pedagogicznego (z uwzględnieniem zastępstw) oraz ok. 2,5 etatu
administracji  i  obsługi.  W roku  szkolnym 2018/2019  zatrudnienie
w przedszkolach kształtowało się na poziomie 859,54 etatów peda-
gogicznych, w tym:
• liczba  etatów  nauczycieli  dyplomowanych  wyniosła  408,34

(47,51 %),
• liczba  etatów  nauczycieli  mianowanych  wyniosła  231,54

(26,94 %),
• liczba  etatów  nauczycieli  kontraktowych  wyniosła  192,79

(22,43 %),
• liczba etatów nauczycieli stażystów wyniosła 24,85 (2,89 %),
• liczba etatów nauczycieli bez stopnia 2,02 (0,23 %).

W minionym roku szkolnym zatrudnienie pracowników niepeda-
gogicznych kształtowało się na poziomie 884 etatów.

Wydatki na utrzymanie przedszkoli wraz z przedszkolem specjal-
nym prowadzonych przez miasto Lublin (z uwzględnieniem wydat-
ków na zadania własne realizowane z udziałem środków europej-
skich)  wyniosły w 2018 r. 93 203 833,93 zł – w kwocie tej zawiera
się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych
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z  zakresu  wychowania  przedszkolnego  w  wys.  13 152 000 zł.
Wydatki  na  utrzymanie  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach
podstawowych  prowadzonych  przez  miasto  Lublin  wyniosły
6 673 919,76 zł,  a  wydatki  na  utrzymanie  punktów  przedszkol-
nych  w  przedszkolach  prowadzonych  przez  miasto  Lublin
85 985,89 zł,  w  tym  dotacja  celowa  z  budżetu  państwa  –
36 990 zł. Razem na wychowanie przedszkolne miasto wydatko-
wało 93 212 819,82 zł.

3. Zmiany w sieci szkół i placówek

W ciągu 2018 r. dokonano następujących zmiany w sieci szkół
i placówek:
• z dn.  31.08.2018 r.  Bursę Szkolną nr 6,  wchodzącą w skład

Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie przekształcono w in-
ternat  (uchwała  nr  1059/XLI/2018  Rady Miasta  Lublin  z  dn.
22.03.2018 r.),

• z dn. 1.09.2018 r. dokonano zmiany dotychczasowego imienia
Szkoły Podstawowej nr 40 im. Leona Kruczkowskiego w Lubli-
nie, na nowe imię „Lubelskiego Lipca 1980" (uchwała nr 1142/
XLVI/2018 Rady Miasta Lublin z dn. 28.06.2018 r.).

4. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek

Z dn. 31.08.2018 r. upłynął okres powierzenia stanowiska 18
dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez m.
Lublin, w tym:
• 9 dyrektorom przedszkoli (Przedszkola nr: 4, 13, 14, Publicz-

nego Przedszkola Integracyjnego nr 40, 49, 58, 65, 73, 78),
• 2 dyrektorom szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 6

im. Romualda Traugutta, Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana
Pawła II),

• 1 dyrektorowi zespołu szkół (Zespołu Szkół nr 10),
• 2  dyrektorom  liceów  ogólnokształcących  (I  Liceum  Ogólno-

kształcącego  im.  Stanisława  Staszica,  VIII  Liceum  Ogólno-
kształcącego im. Zofii Nałkowskiej),

• 2  dyrektorom  zespołu  szkół  ogólnokształcących  (Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr: 5 i 6),
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• 1 dyrektorowi szkoły ponadgimnazjalnej (Zespół Szkół Chemicz-
nych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga),

• 1 dyrektorowi placówki (Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii).
W przypadku 18 dyrektorów przedszkoli, szkół i placówki zostały

ogłoszone konkursy na stanowisko dyrektora:
• Przedszkola nr: 4, 13, 14, 49, 58, 65, 73, 78, Publicznego Przed-

szkola Integracyjnego nr 40,
• Szkoły Podstawowej nr: 6, 52,
• Zespołu Szkół nr 10,
• I Liceum Ogólnokształcącego, VIII Liceum Ogólnokształcącego,
• Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr: 5, 6,
• Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego,
• Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Ponadto ogłoszono konkursy na stanowisko dyrektora:
• w  Szkole  Podstawowej  nr  18  im.  Macieja  Rataja  w  Lublinie

w związku z tym, iż dotychczasowy dyrektor Szkoły wygrał kon-
kurs na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej nr 51 im.
Jana Pawła II w Lublinie,

• w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Lublinie, w związku ze złożeniem przez dotychczasowego dy-
rektora Szkoły oświadczenia woli o przejściu na emeryturę.
W 2018 r. zostały rozstrzygnięte 3 konkursy na stanowiska dy-

rektorów szkół  i placówki  ogłoszone Zarządzeniem nr  73/11/2017
Prezydenta Miasta Lublin z dn. 28.11.2017 r.:
• w  Szkole  Podstawowej  nr  24  im.  Partyzantów  Lubelszczyzny

w Lublinie,
• w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie,
• w Zespole Poradni nr 2 w Lublinie.

Wszystkie konkursy wyłoniły kandydatów na stanowiska dyrekto-
rów, którym z dn.  1.09.2018 r.  Prezydent  Miasta Lublin powierzył
stanowisko na okres kolejnych 5 lat szkolnych.

Ponadto w 2018 r. Prezydent Miasta Lublin powierzył pełnienia
obowiązków dyrektora w:
• w Szkole Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie,

w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego dyrekto-
ra Szkoły,

• w  Przedszkolu  nr  70  z  Oddziałem  Integracyjnym  w  Lublinie,
w związku ze śmiercią dotychczasowego dyrektora.
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5. Wspieranie procesu edukacyjnego uczniów

Realizując  postanowienia  Uchwały  nr  1157/XLIII/2014  Rady
Miasta z  dn.  4.09.2014 r.  w sprawie określenia szczegółowych
warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakre-
su  tej  pomocy  oraz  trybu  postępowania  w  tych  sprawach
w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (ze zm.), Prezydent Mia-
sta  Lublin  wyróżnił  dyplomami  i  nagrodami  książkowymi  145
uczniów szkół  podstawowych,  którzy uzyskali  159 tytułów,  220
uczniów gimnazjów, którzy uzyskali 288 tytułów oraz 237 uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali 310 tytułów laureata
lub finalisty  w konkursach i  olimpiadach przedmiotowych,  arty-
stycznych,  interdyscyplinarnych  oraz  turniejach  zawodowych.
Stypendia otrzymało 372 uczniów, w tym 69 uczniów szkół pod-
stawowych, 150 uczniów gimnazjów i 153 uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych – na łączną kwotę 234 234 zł.

Dyrektorzy szkół  przyznali  stypendia za wyniki  w nauce lub
osiągnięcia sportowe. W 2018 r. przyznano łącznie 2 238 stypen-
diów  uczniom  z  lubelskich  szkół  podstawowych,  gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych na kwotę ogółem 193 160 zł.

„Program wspierania laureatów i  finalistów zawodów stopnia
centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie mia-
sta Lublin”  – w ramach przedmiotowego programu, począwszy
od roku akademickiego 2015/2016, studentom pierwszego roku,
będącym laureatami lub finalistami zawodów stopnia centralnego
olimpiad  oraz  turniejów,  studiującym  na  terenie  miasta  Lublin,
przyznawana jest pomoc materialna w formie stypendium nauko-
wego. W 2018 r. stypendium w ramach Programu zostało przy-
znane 26 studentom. Kwota przyznanego stypendium dla studen-
ta wyniosła ogółem 4 650,00 zł. W 2018 r. łącznie wydatkowano
kwotę 114 600 zł.

„Miejski  program stypendialny  dla  studentów  i  doktorantów”
jest realizowany przez Miasto Lublin od 2010 r. W roku akademic-
kim 2017/2018, pomoc materialną w formie stypendium nauko-
wego dla wybitnie uzdolnionych studentów i  doktorantów w ra-
mach „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i dok-
torantów” otrzymało 60 studentów i 30 doktorantów, których dzia-
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łalność naukowa lub artystyczna przyczynia się do rozwoju i promo-
wania Lublina i regionu lub wnosi znaczący wkład w rozwój nauki.
Kwota  przyznanego  stypendium  dla  studenta  wyniosła  ogółem
7 440 zł, a dla doktoranta 9 300 zł. W 2018 r. łącznie wydatkowano
kwotę 725 400 zł.

6. Projekty oświatowe

6.1. Projekty oświatowe realizowane przez Wydział Oświaty 
i Wychowania

W 2018 r. Wydział Oświaty i Wychowania koordynował 4 projekty
oświatowe o wartości ogółem 20 590 143,30 zł, tj.:
• „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”,
• „Szkoły  na sto  dwa.  Program podnoszenia  jakości  kształcenia

ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina”,
• „Profesjonalny Diagnosta – Wsparcie merytoryczne i praktyczne

w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów
i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Sa-
mochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie”,

• „Lublin stawia na zawodowców”.
Działania w ramach wyżej wymienionych projektów objęły:

• organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji
kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych,
języki obce),  z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw t.j.
kreatywność,  innowacyjność,  praca zespołowa – objęto wspar-
ciem 955 uczniów, realizowano 38 rodzajów zajęć, zrealizowano
2527 godzin zajęć,

• prowadzanie  doradztwa  edukacyjno-zawodowego  –  objęto
wsparciem 191 uczniów, zrealizowano 303 godziny zajęć,

• organizację  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  –  objęto
wsparciem 58 uczniów, zrealizowano180 godzin zajęć,

• doskonalenie kadry pedagogicznej w oświacie poprzez organiza-
cję:
-  studiów  podyplomowych  –  objęto  wsparciem  74  nauczycieli
w ramach 15 kierunków studiów,
- kursów i szkoleń doskonalących – objęto wsparciem 245 na-
uczycieli, realizowano 60 szkoleń i kursów,
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- staży u pracodawców dla 15 nauczycieli,
• zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych

technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi po-
przez  organizację  wizyt  studyjne  na  uczelniach  wyższych  –
zorganizowano 2 wizyty studyjne dla 27 uczniów i 33 nauczy-
cieli  oraz  zajęcia  specjalistyczne  na  uczelni  wyższej  dla  24
uczniów,

• organizację  staży  i  praktyk  zawodowych  oraz  wykładów
i warsztatów u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych –
zorganizowano staże i praktyki dla 608 uczniów oraz wykłady
i warsztaty u pracodawców dla 20 uczniów,

• organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów w celu zdoby-
cia dodatkowych umiejętności lub uprawnień zwiększających
szanse na rynku pracy – objęto wsparciem 1 111 uczniów, re-
alizowano 74 rodzaje zajęć, zrealizowano 6 562 godzin zajęć,

• wdrażanie  innowacyjnych  form  nauczania  zawodowego  po-
przez tworzenie kursów zdalnego nauczania na platformę in-
ternetową – opracowano 80 kursów,

• prace przygotowawcze do utworzenia platformy służącej rozwi-
janiu współpracy i wymiany informacji między uczniem, szkoła
zawodową, pracodawcą i organem prowadzącym,

• tworzenie  w  szkołach  warunków uczenia  się  pozwalających
kształcić  kompetencje  miękkie  adekwatne  do  potrzeb  rynku
pracy i zmian zachodzących w gospodarce dzięki doposażeniu
pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz
pracowni ICT – o wartości ogółem 215 833,33 zł,

• doposażanie  pracowni  zawodowych  i  warsztatów  szkolnych
w specjalistyczne  oprogramowanie,  maszyny  i  urządzenia,
tworzące w warsztatach i zawodowych pracowniach szkolnych
warunki pracy analogiczne jak w rzeczywistym środowisku pra-
cy  –  doposażono  pracowanie  zawodowe  dla  24  zawodów
o wartości ogółem 815 194,58 zł.

6.2. Projekty oświatowe realizowane samodzielnie przez szkoły 
i placówki

Projekty  realizowane  w  ramach  programu  „Erasmus+”  oraz
„Program  Operacyjny  Wiedza  Edukacja  Rozwój”)  –  w  ramach
programu Erasmus+ oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja
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Rozwój  w  realizacji  programów  na  ogólną  wartość  5 284 533 zł
uczestniczyły:
• Szkoła Podstawowa nr 16 (Erasmus+ – „Współpracujące szkolne

drużyny – zwycięska przyszłość”) – całkowita wartość projektu –
130 166 zł,

• Szkoła Podstawowa nr 52 (Erasmus+ – „Fun, authentic, simple
and trustworthy") – całkowita wartość projektu – 71 476 zł,

• Szkoła Podstawowa nr 28/Gimnazjum nr 11 (Erasmus+ – „Wcze-
sne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu
edukacji szkolnej, bezrobociem”) – całkowita wartość projektu –
180 826 zł,

• Szkoła Podstawowa nr 28/Gimnazjum nr 11 (PO WER – „Otwie-
ranie umysłów – Europa wspólny dom") – całkowita wartość pro-
jektu – 234 911 zł,

• Szkoła Podstawowa nr 28 (Erasmus+ – „Kreacja i motywacja”) –
całkowita wartość projektu – 138 100 zł,

• Szkoła Podstawowa nr 28 (Erasmus+ – „Zaloguj w naturę”) – cał-
kowita wartość projektu – 139 500 zł,

• III  Liceum Ogólnokształcące (Erasmus+ – „Stany Zjednoczone
Europy: Braterstwo, jedność, wolność”) – całkowita wartość pro-
jektu – 138 788 zł,

• IX Liceum Ogólnokształcące (Erasmus+ – „Vivre ensemble/Living
Together/Żyć razem") – całkowita wartość projektu – 86 047 zł,

• XXX Liceum Ogólnokształcące (Erasmus+ – „Include me") – cał-
kowita wartość projektu – 102 082 zł,

• Zespół Szkół nr 5 (Erasmus+ – „Praktyka Młodego Europejczy-
ka") – całkowita wartość projektu – 568 106 zł,

• Zespół Szkół nr 5 (PO WER – „Podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświad-
czenia  rynku  pracy  sektora  turystycznego  i  gastronomicznego
w Hiszpanii") – całkowita wartość projektu – 225 178 zł,

• Zespół Szkół nr 5 (Erasmus+ – „Współpraca w zakresie kształce-
nia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)") –
całkowita wartość projektu – 44 785 zł,

• Zespół  Szkół  nr  10  (Erasmus+  –  „Rozwój  umiejętności  inter-
i transdyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku") – całkowita war-
tość projektu – 58 966 zł,
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• Zespół Szkół Budowlanych (Erasmus+ – „Staż w Niemczech
szansą zawodową dla lubelskiego technika”) – całkowita war-
tość projektu – 73 876 zł,

• Zespół Szkół Ekonomicznych (Erasmus+ – „Uczymy się hote-
larstwa u najlepszych pracodawców”) – całkowita wartość pro-
jektu – 695 589 zł,

• Zespół  Szkół  Ekonomicznych (Erasmus+ – „Umacniajmy się
wzajemnie  przez  przedsiębiorczość  i  turystykę”)  –  całkowita
wartość projektu – 136 089 zł,

• Zespół Szkół Ekonomicznych (Erasmus+ – „Polskie wykształ-
cenie, europejskie doświadczenie") – całkowita wartość projek-
tu – 641 405 zł,

• Zespół  Szkół  Ekonomicznych  (Erasmus+  –  „Poznajmy  się
i nasz potencjał  turystyczny”)  – całkowita wartość projektu –
132 608 zł,

• Zespół Szkół Energetycznych (PO WER – „Nowoczesna dy-
daktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współ-
czesnego  nauczyciela”)  –  całkowita  wartość  projektu  –
142 426 zł,

• Zespół  Szkół  Transportowo-Komunikacyjnych  (Erasmus+  –
„Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz eu-
ropejskiego rynku pracy (ZSTK)") – całkowita wartość projektu
– 44 785 zł,

• Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  dla  Dzieci  i  Mło-
dzieży  Niepełnosprawnych  (Erasmus+  –  „Niepełnosprawni
uczniowie włączeni w kulturę – integracja niepełnosprawnych
uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa
w życiu kulturalnym i społecznym") – całkowita wartość projek-
tu – 138 845 zł,

• Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  nr  2  (Erasmus+  –
„YouBrand – Storytelling and Pitching for Start-ups") – całkowi-
ta wartość projektu – 800 796 zł,

• Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego
(Erasmus+ – „MICA – Mechanical Industrial Collaborative Assi-
gnments") – całkowita wartość projektu – 179 138 zł,

• Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego
(Erasmus+ – „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wyklucze-
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nia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej") – całkowita war-
tość projektu – 58 050 zł,

• Lubelskie  Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i  Ustawicznego
(Erasmus+ – „AMOR – Autonomuous mobile robot") – całkowita
wartość projektu – 121 995 zł.
Projekty realizowane samodzielnie przez szkoły i placówki w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego  na  lata  2014-2020  –  w 2018 r.  realizowane  były  projekty
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2014-2020 na ogólną wartość 4 302 417 zł w na-
stępujących jednostkach:
• projekt  „Młodzi,  aktywni,  ciekawi świata"  realizowany był  przez

Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.
Całkowita wartość projektu to 831 257 zł, z tego dofinansowanie
ze środków europejskich – 706 568   zł, dotacja z budżetu pań-
stwa  –  52 169 zł,  natomiast  wkład  własny  niefinansowy  –
72 520 zł,

• projekt „Programujemy swoją przyszłość" realizowany był przez
Szkołę Podstawową nr 40 im. Leona Kruczkowskiego w Lublinie.
Całkowita wartość projektu to 1 868 212 zł, z tego dofinansowa-
nie ze środków europejskich – 1 587 980 zł,  dotacja z budżetu
państwa – 168 912 zł,  natomiast  wkład własny niefinansowy –
111 320 zł,

• projekt „Otwarci na sukces” realizowany był przez Zespół Szkół
nr 11 w Lublinie. Całkowita wartość projektu to 987 198 zł, z tego
dofinansowanie  ze środków europejskich  –  839 118 zł,  dotacja
z budżetu państwa – 98 720 zł, natomiast wkład własny niefinan-
sowy – 49 360 zł,

• projekt „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” realizowa-
ny był przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie.
Całkowita wartość projektu to 615 750 zł, z tego dofinansowanie
ze środków europejskich – 523 387 zł,  dotacja z budżetu pań-
stwa – 61 575 zł, natomiast wkład własny pieniężny – 13 708 zł
i niefinansowy – 17 080 zł.
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1. Działania profilaktyczne

W  ramach  działań  z  zakresu  promocji  i  ochrony  zdrowia
w 2018 r. realizowano następujące programy polityki zdrowotnej:
• program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów uczęszcza-

jących  do  placówek  oświatowo-wychowawczych  na  terenie
Miasta Lublin w 2018 r. – opieką stomatologiczną objęto 6 825
uczniów uczęszczających do 64 placówek oświatowo-wycho-
wawczych na terenie Miasta Lublina.  Opieką stomatologiczną
zostało  objętych  7,94 % uczniów  uczęszczających  do  lubel-
skich szkół.  Świadczenia były realizowane przez 43 podmioty
lecznicze,

• program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powy-
żej 65 roku życia mieszkańców Miasta Lublin – w 2018 r. pro-
gram realizowały 44 podmioty lecznicze. Zaszczepiono 8 107
mieszkańców Lublina powyżej 65 roku życia, co stanowi 14 %
populacji osób powyżej 65 roku życia,

• program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka
ludzkiego (HPV) dla 12 letnich dziewczynek – w 2018 r. pro-
gram  realizowało  39  podmiotów  leczniczych.  Zaszczepiono
522 dziewczynek, co stanowi 33 % populacji dziewczynek uro-
dzonych w 2006 r., 

• program  szczepień  ochronnych  przeciw  pneumokokom  dla
mieszkańców Miasta Lublin urodzonych w 2015 r. – w 2018 r.
program realizowało 39 podmiotów leczniczych. Zaszczepiono
587 dzieci co stanowi 17 % populacji trzylatków w Lublinie,

• program opieki paliatywnej i hospicyjnej nad dziećmi i młodzie-
żą oraz dorosłymi mieszkańcami Miasta Lublin – w 2018 r. pro-
gram opieki nad dziećmi i młodzieżą realizowało Lubelskie Ho-
spicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Programem opieki pa-
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liatywnej i hospicyjnej objęto 4 pacjentów, u których wykonano
330 osobodni  opieki  domowej i  stacjonarnej.  W 2018 r.  pro-
gram opieki nad osobami dorosłymi realizowało Lubelskie To-
warzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum Dobrego Samaryta-
nina”.  Programem opieki  paliatywnej  i  hospicyjnej  objęto  43
pacjentów, którym wykonano 2 006 osobodni opieki domowej
i stacjonarnej,

• program  wczesnego  wykrywania  wad  wzroku  i  zeza  dla
uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin –
program realizowany był przez 2 podmioty lecznicze. Progra-
mem objęto 2 000 uczniów uczęszczających do 33 szkół z te-
renu Miasta Lublin. Badaniami objęto  49 % uczniów z Miasta
Lublin uczęszczających do II klasy. W spotkaniach edukacyj-
nych dla  nauczycieli  i  rodziców wzięło  udział  95  nauczycieli
oraz 1 580 rodziców,

• realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego –
uzyskano współfinansowanie projektu „Lublin dla zdrowia psy-
chicznego” z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

• Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywiliza-
cyjnych PoZdro realizowany na mocy porozumienia z Funda-
cją Medicover. W programie uczestniczą uczniowie klas gim-
nazjalnych funkcjonujących na terenie Miasta Lublin. Program
zakończony  będzie  w 2019 r.  W 2018 r,  kontynuowane były
działania z poprzednich lat,

• inne działania prozdrowotne w ramach Programu „Zdrowie dla
Lublina na lata 2016-2020”:
- organizacja imprez prozdrowotnych otwartych dla mieszkań-
ców Lublina wpływających na tworzenie pozytywnego klimatu
dla  zdrowia  w  Lublinie:  konferencja  z  okazji  Dnia  Kobiet  –
„Zdrowie kobiety”, VI Lubelskie Dni Promujące Zdrowie i Profi-
laktyki, Marsz Różowej Wstążki,
- konferencja „Nowe oblicza profilaktyki’ dla lekarzy i pielęgnia-
rek pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej”,
- szkolenie pracowników stołówek szkolnych,
Liczba uczestników akcji prozdrowotnych ok. 2 320osób.
Łączna  liczba  mieszkańców  uczestniczących  w  działaniach

w zakresie  promocji  zdrowia  i  profilaktyki  w  2018 r.  to  23 816
osób. 
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Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych aktywnie włączył się także
w kampanie ogólnopolskie np. profilaktyki czerniaka.

W ramach działań profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia
i profilaktyki w 2018 r. zrealizowano zadania wynikające z Gminne-
go  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholo-
wych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
• programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, którymi objęto 629

uczniów,
• działania w okresie wypoczynku zimowego i letniego dla  3 301

dzieci i młodzieży,
• działania mające na celu kształtowanie wśród  668 dzieci i mło-

dzieży postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia,
• przedsięwzięcia promujące abstynencję oraz trzeźwy i bezpiecz-

ny sposób spędzania wolnego czasu skierowane do  132 osób,
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów,

• działania profilaktyczne na rzecz 331 dzieci i młodzieży mieszka-
jących w obszarach szczególnego ryzyka,

• programy socjoterapeutyczne dla 20 dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym,

• działania  na  rzecz  282 rodziców,  których  dzieci  są  zagrożone
problemem alkoholowym lub upijają się,

• programy rozwijające kompetencje wychowawcze i profilaktyczne
dla 372 rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,

• programy profilaktyczne adresowane do 285 osób dorosłych,
• program  streetworkerów  oraz  partyworkerów  w  miejscach

o zwiększonym ryzyku na kontakt  z  narkotykami  (m.  in.  kluby,
dyskoteki, imprezy, miejsca rekreacji), którymi objęto 3 424 oso-
by,

• programy dla 449 osób używających środków odurzających, sub-
stancji  psychotropowych i  nowych substancji  psychoaktywnych
w sposób okazjonalny oraz członków ich rodzin,

• programy skierowane do  74 dzieci  i  młodzieży  z  grup  ryzyka
ze środowisk  zmarginalizowanych,  zagrożonych  demoralizacją
i wykluczeniem społecznym,

• programy adresowane do 100 osób wysoce narażonych na czyn-
niki ryzyka, w tym używających środków odurzających, substancji
psychotropowych i nowych substancji  psychoaktywnych w spo-
sób szkodliwy oraz dla członków ich rodzin,
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• programy dla 383 członków rodzin osób używających środków
odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji
psychoaktywnych,

• świetlice socjoterapeutyczne świadczące pomoc  12 dzieciom
z rodzin z problemem alkoholowym.
Oddziaływaniami objętych zostało ogółem 10 462 osób uczą-

cych się lub zamieszkujących na terenie Miasta Lublin. Na reali-
zację  zadań  wydatkowano  środki  finansowe  w  łącznej  wys.
2 078 335 zł. Zadania były realizowane przez organizacje poza-
rządowe, kluby sportowe, jednostki oświatowe Miasta Lublin.

2. Zadania z zakresu spraw społecznych

Prowadzona przez samorząd Miasta Lublin polityka społeczna
w sposób szczególny uwzględnia różne kierunki  działań proro-
dzinnych.

W maju 2012 r. Miasto Lublin stało się pionierem, realizując in-
nowacyjny Program „Rodzina Trzy Plus”. W ramach wprowadzo-
nego Programu zintensyfikowano współpracę pomiędzy admini-
stracją samorządową a sektorem prywatnym, aby poprzez wspie-
ranie rodziny przypomnieć, że pełni ona kluczową rolę w rozwoju
społeczeństwa lokalnego. Program „Rodzina Trzy Plus” ma jasno
określony cel: wsparcie rodzin z co najmniej trojgiem dzieci za-
mieszkałych na terenie Miasta Lublin.

W 2018 r.  Gmina Lublin w ramach podpisanych porozumień
współpracowała  z  194  Partnerami,  takimi  jak:  teatry,  muzea,
ośrodki sportu i rekreacji, placówki oświatowe, domy kultury, cen-
tra kultury,  galerie,  prywatne przedszkola,  szkoły  językowe, re-
stauracje, hipermarkety, markety, hotele, centra rozrywki i zaba-
wy,  sprzedawcy  detaliczni,  hurtownie,  punkty  usługowe  itp.
(z tego 13 to jednostki samorządowe). Sukcesywnie do Programu
dołączają nowi Partnerzy. Program jest otwarty i ciągle ewoluuje.
We  wrześniu  2018 r.  udostępniono  380  bezpłatnych  karnetów
wstępu na basen do 8-u lubelskich placówek oświatowych. Z do-
stępu do oferowanych przez ww podmioty usług i towarów, sko-
rzystało  17 290  mieszkańców  naszego  Miasta.  Posiadaczami
Kart  „Rodzina Trzy Plus”  jest  prawie  3,5 tys.  lubelskich rodzin.
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Oznacza to również, że z lubelskiego Programu korzysta już ponad
83 % uprawnionych.

W 2018 r. na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus” w budże-
cie miasta zaplanowana została kwota w wys. 60 000 zł. Przyznane
środki przeznaczono m.in. na:
• organizację Konkursu plastycznego „Rodziny inspirują Lublin  –

od Niepodległości do Współczesności”. Tematyka konkursu ogło-
szonego przez Prezydenta Miasta Lublin nawiązywała do jubile-
uszu 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,

• współorganizację Festynu Rodzinnego w ramach VI  Lubelskich
Dni Promujących Zdrowie.
Z  dn.  1.01.2015 r.  weszła  w życie  ustawa z  dn.  23.12.2014 r.

o Karcie Dużej Rodziny nakładająca na gminę obowiązek wydawa-
nia ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Zadanie to, w praktyce re-
alizowane jest już od 16.06.2014 r. jako rządowy program dla rodzin
wielodzietnych. Do dn. 31.12.2018 r. przyznano 18 244 Kart człon-
kom dużych rodzin oraz 2 151 Kart w formie elektronicznej. Progra-
mem objętych zostało prawie 3,5 tys. rodzin.

W rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez
Prezydenta Miasta Lublin na 31.12.2018 r.  zarejestrowanych było
56  podmiotów:  9  publicznych  i  47  niepublicznych  prowadzących
opiekę dzienną nad dziećmi do lat 3. W żłobkach publicznych za-
pewniono 1 209 miejsc opieki dla dzieci. Wśród 47 niepublicznych
podmiotów były 41 żłobki oraz 6 klubów dziecięcych (4 kluby dzie-
cięce przekształciły się w żłobki), w których zapewniono miejsce dla
1 187 dzieci, w tym 1 067 miejsc w żłobkach oraz 120 w klubach
dziecięcych.

Zgodnie  Uchwałą  nr  15/II/2014  Rady  Miasta  Lublin  z  dn.
23.12.2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dzie-
cięcy na terenie Miasta Lublin ze zm. niepubliczne żłobki i  kluby
dziecięce wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowa-
dzonego przez Prezydenta Miasta Lublin mogą wnioskować o przy-
znanie dotacji na każde dziecko objęte opieką w placówce w kwocie
400 zł na dziecko w żłobku oraz 200 zł na dziecko w klubie dziecię-
cym. W 2018 r. dotacje zostały przyznane dla 38 żłobków i 10 klu-
bów dziecięcych. Kwota wydatkowana na wypłatę dotacji wyniosła
3 720 000 zł dla żłobków i 347 000 zł dla klubów dziecięcych. Łącz-
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nie na dotacje w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w 2018 r. wydatkowano 4 067 000 zł.

W ramach współpracy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
z Sądem Rejonowym Lublin-Zachód i Sądem Rejonowym Lublin-
Wschód w 2018 r. skierowano 618 skazanych do wykonywania
nieodpłatnej kontrolowanej  pracy na cele społeczne w jednost-
kach komunalnych i innych podmiotach.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych sprawował nadzór nad
następującymi jednostkami organizacyjnymi Miasta:
• Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie,
• Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie,
• Miejskim Zespołem Żłobków w Lublinie,
• Ośrodkiem Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie,
• Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lublinie.

W 2018 r.  z usług Ośrodka Leczenia Uzależnień skorzystało
3 240 osób, w tym 1 876 osoby to mieszkańcy Lublina:
• uzależnieni od alkoholu: 1 154 osób, w tym 768 osób z Lubli-

na,
• „współuzależnieni” (członkowie rodzin z problemem alkoholo-

wym): 522 osób, w tym 294 osób z Lublina,
• członkowie rodzin z problemem uzależnienia od innych niż al-

kohol środków psychoaktywnych: 600 osób, w tym z Lublina
317 osób.
W 2018 r. w Ośrodku Leczenia Uzależnień zatrudnione były 41

osoby, z czego 32 osoby na stanowiskach medycznych. Ponadto
na stanowiskach medycznych na podstawie umów zleceń i umów
kontraktowych  zatrudnionych  było  17  osób,  4  osoby  odbywały
staż z Urzędu Pracy oraz 13 osób udzielało świadczeń w ramach
umów wolontariackich (również na stanowiskach medycznych).

3. Działania podejmowane na rzecz osób
niepełnosprawnych i osób starszych

Od 2016 r. realizowany jest „Program działań na rzecz niepeł-
nosprawnych  mieszkańców  Miasta  Lublin  na  lata  2016-2020”
przyjęty Uchwałą Rady Miasta nr 348/XII/2015 z dn. 23.12.2015 r.

KP-KP.0057.1.2019                                                                                      nr dokumentu: 82527/06/2019



.9. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 173

Miasto Lublin jest samorządem, dla którego jednym z priorytetów
jest dbałość o zwiększanie dostępu do zatrudnienia osobom z róż-
nymi rodzajami niepełnosprawności.

Dzięki realizacji polityki kadrowej przyjaznej dla osób niepełno-
sprawnych umożliwiającej równy dostęp do zatrudnienia, wskaźnik
zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  w  Urzędzie  Miasta  Lublin
w ciągu ostatnich lat wzrósł z poziomu 2,56 % ogółu zatrudnionych
w 2006 r.  (24 osoby)  do  poziomu  8 % ogółu  zatrudnionych  (101
osób) w 2018 r. (według stanu na dzień 31.12.2018 r.). Poziom za-
trudnienia  osób  niepełnosprawnych  wzrósł  także  w  jednostkach
podległych: Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 7,16 %, Zarządzie
Transportu  Miejskiego  3,44 %,  Zarządzie  Dróg  i  Mostów  3,96 %
oraz Miejskim Urzędzie Pracy 8,87 %.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych udzieliło w 2018 r. W 2018 r.
Ośrodek udzielił 6 494 porad, z czego 358 porad zostało udzielo-
nych przez psychologa i tłumacza języka migowego.

Osoby niesłyszące mogły korzystać z pomocy tłumacza języka
migowego osobiście i  za pośrednictwem Skype (pracownik Biura
posługuje się zarówno językiem SJM jak i PJM), jak też w formie
on-line. Dodatkowe tłumaczenia świadczył także tłumacz PJM wy-
konujący swoje zadania na podstawie umowy zlecenia.

Miasto zorganizowało w 2018 r. dwa znaczące wydarzenia prze-
znaczone dla osób z niepełnosprawnościami:
• w dn. 26.09. w Centrum Kultury odbyła się uroczysta Gala „Ak-

tywni z Lublina”,
• w dn. 4.12.2018 r. w siedzibie Targów Lublin S.A. – centrum wy-

stawiennicze ul. Dworcowa 11, odbyły się VI. Lubelskie Targi Ak-
tywności Osób Niepełnosprawnych. Głównym elementem Targów
była część wystawiennicza połączona z kiermaszem prac osób
niepełnosprawnych. Swoją ofertę zaprezentowało 85 wystawców,
w tym firmy i pracodawcy, instytucje i organizacje realizujące pro-
jekty szkoleniowe kierowane do osób z niepełnosprawnościami,
placówki terapeutyczne, edukacyjne oraz organizacje pozarządo-
we o społecznym profilu działalności. Tegoroczne Targi odwiedzi-
ło ponad 1 000 osób.
Z inicjatywy Rady, przy współpracy z Biurem ds. Osób Niepełno-

sprawnych, została zorganizowana XIII. edycja Konkursu o Medal
Prezydenta Miasta Lublin dla osób oraz instytucji/organizacji wyróż-
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niających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami
na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych na tere-
nie miasta Lublin.

Miasto Lublin w 2018 r. realizowało innowacyjne działania i ini-
cjatywy  na  rzecz  poprawy  jakości  życia  niepełnosprawnych
mieszkańców oraz ich rodzin. Najistotniejsze z nich to – usługa
asystenta osoby niepełnosprawnej, stanowiąca uzupełnienie ofer-
ty wsparcia osób niepełnosprawnych,  została wprowadzona po
raz pierwszy w 2012 r. Zasadniczym celem pracy asystenta oso-
by niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej sa-
modzielności  oraz  niezależności  osoby  niepełnosprawnej.
W 2018 r. usługami asystenckimi (8 556 godzin) zostało objętych
140 osób, w tym dzieci. Realizację zadania wpisano do Wielolet-
niej  Prognozy  Finansowej.  Wybrani  oferenci:  Fundacja  Fuga
Mundi oraz Polski Związek Niewidomych będą realizować zada-
nie do końca 2019 r.

4. Projekty dla Seniorów

Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na tere-
nie Miasta Lublin w latach 2016-2020 to najważniejszy dokument
strategiczny w dziedzinie lokalnej polityki senioralnej, którego ce-
lem jest tworzenie warunków do rozwoju form wsparcia i aktyw-
ności  społecznej  osób  starszych.  W  ramach  Programu  został
ogłoszony otwarty konkurs, w wyniku którego organizacje poza-
rządowe otrzymały dotacje na realizację wydarzeń senioralnych:
• na realizację Zadania nr 1: Podejmowanie działań mających

na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów następują-
ce  organizacje  otrzymały  dotacje:  Lubelskie  Stowarzyszenie
„Zawsze  Aktywni”,  Towarzystwo  Wolnej  Wszechnicy  Polskiej
Oddział w Lublinie, fundacja tu obok, Fundacja Karuzela Ak-
tywności,  Polskie  Stowarzyszenie  Pedagogów  i  Animatorów
KLANZA,

• w ramach Zadania nr 2: Realizacja przedsięwzięć prezentują-
cych pozytywny  wizerunek seniora  i  promujących  twórczość
artystyczną osób starszych dotację otrzymały Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lubli-
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nie, Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycz-
nych „Pogranicze”.
Przez  trzy  i  pół  roku  funkcjonowania  Programu  „Lublin  Strefa

60+” wydano ponad 15 500 egzemplarzy Lubelskiej Karty Seniora,
która upoważnia mieszkańców Lublina w wieku powyżej 60-ciu lat
do korzystania z ulg i zniżek oferowanych przez Partnerów Progra-
mu. Do Programu przystąpiło 155 podmiotów. Wydano Informator
zawierający profile działalności Partnerów i opisy zniżek.

W ramach Programu „Lublin Strefa 60+”, z inicjatywy Prezydenta
Miasta Lublin we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji
w Lublinie, prowadzona była usługa Telewsparcie 60+. Od ponie-
działku do piątku w godz. 17-20 pod nr telefonu 81 46 66 999 senio-
rzy korzystali z wsparcia psychologów, uzyskując porady i informa-
cje na temat działalności instytucji  i organizacji  oferujących różne
formy pomocy i aktywizacji.

Istotne znaczenie dla najstarszych mieszkańców Miasta i ich ro-
dzin mają wydarzenia senioralne. Zrealizowane inicjatywy:
• w dn. 26-27 kwietnia zorganizowano Dni Dialogu Pokoleń. W ra-

mach inauguracji, w Centrum Spotkania Kultur, odbył się koncert
Piotra Selima „Jestem tu – jestem z Tobą”. Korowód Międzypoko-
leniowy kończący Dni Dialogu Pokoleń w Lublinie, został zorgani-
zowany 28 kwietnia.  W Korowodzie wzięło udział kilkaset osób
m.in.:  lubelskie  przedszkolaki,  uczniowie  szkół  podstawowych,
gimnazjów, młodzież licealna, seniorzy,

• VII Lubelskie Dni Seniora odbyły się w terminie 4-8 czerwca. Lu-
belskie Dni Seniora mają na celu upowszechniać aktywność spo-
łeczną seniorów – zachęcać do prowadzenia aktywnego stylu ży-
cia,  poszerzania  wiedzy  i  rozwijania  swoich  pasji.  Seniorzy
uczestniczyli w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, kultu-
ralnym, zdrowotnym,  sportowym itp.  (łącznie odbyło się ponad
200 wydarzeń),

• 1  października,  w  ramach  obchodów  Światowego  Dnia  Osób
Starszych, odbył się koncert dedykowany Seniorom. W Auli Cen-
trum  Konferencyjnego  Caritas  Archidiecezji  Lubelskiej  wystąpił
Dariusz Tokarzewski z Przyjaciółmi,

• 23 października w Teatrze Muzycznym w Lublinie miała miejsce
siódma edycja Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”, którego
organizatorem są Prezydent Miasta Lublin i Rada Seniorów. Ce-
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lem  tej  inicjatywy  jest  wyróżnienie  takich  miejsc  w  Lublinie,
w których standardy obsługi osób starszych są dostosowane
do ich potrzeb i oczekiwań. Łącznie od 2012 r. przyznano 353
certyfikaty „Miejsca Przyjaznego Seniorom",

• 13 października w Galerii Olimp w Lublinie odbyła się V. edycja
pokazu mody „Odczaruj Jesień Życia". Lubelscy seniorzy za-
prezentowali się w rolach modelek i modeli.

5. Działalność Lubelskiego Centrum Aktywności
Obywatelskiej

W 2018 r. w Biurze – Lubelskim Centrum Aktywności Obywa-
telskiej udzielono 917 porad organizacjom pozarządowym i gru-
pom  inicjatywnym,  podpisano  63  porozumienia.  Organizacje
te korzystały ze wsparcia merytorycznego, zaplecza lokalowego
i wyposażenia  biurowego  LCAO.  Centrum  zapewniało  również
obsługę administracyjno-kancelaryjną Pełnomocnika Prezydenta
Miasta ds. Seniorów, Rady Seniorów Miasta Lublin, Forum Kobiet
Lublina oraz koordynowało działania i inicjatywy senioralne, m.in.:
Lubelskie Dni  Seniora,  Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom”,
obchody Dni Dialogu Pokoleń. Tutaj realizowany był Program Lu-
blin  Strefa  60+,  w ramach którego funkcjonuje  Lubelska Karta
Seniora.

W dn. 9 kwietnia, w Trybunale Koronnym w Lublinie, LCAO
współorganizowało konferencję „Społeczność romska – tradycja
i współczesność”. W ramach konferencji, z udziałem przedstawi-
cieli lubelskich instytucji, organizacji oraz członków społeczności
romskiej,  poruszano tematy dotyczące historii  i  kultury Romów,
edukacji dzieci romskich w Lublinie a także możliwości wsparcia
socjalnego dla rodzin romskich.

W ramach aktywności obywatelskiej, LCAO koordynowało wy-
darzenie „Lublin silny siłą Kobiet” (29.09.2018 r.). Spotkanie było
zorganizowane  z  myślą  o  kobietach  aktywnych  zarówno
na płaszczyźnie  zawodowej,  rodzinnej,  jak  i  społecznej.  Miało
na celu podniesienie świadomości Lublinianek w zakresie kształ-
towania poczucia własnej wartości, budowania pozytywnego wi-
zerunku siebie oraz prowadzenia aktywnego, zdrowego trybu ży-
cia.
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1. Działania w zakresie bezpieczeństwa i porządku
publicznego, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych

i obrony cywilnej

1.1. Działania w zakresie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego

Działania w przedmiotowym zakresie realizowane były przez 5
pracowników referatu ds. bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go. W 2018 r. wydano 57 decyzji  – zezwoleń na zorganizowanie
imprez masowych o charakterze artystycznym oraz sportowym.
Wydanie każdej decyzji poprzedzone było dokładnym sprawdze-
niem stanu przygotowań organizatora do przeprowadzenia impre-
zy,  w  tym  analizą  dokumentów  określających  stan  techniczny
obiektu oraz opinii podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo.

Przyjęto  i  zarejestrowano  134  zawiadomienia  o  organizacji
zgromadzeń publicznych, z czego 35 zgromadzeń organizowa-
nych w trybie zwykłym i 99 w trybie uproszczonym. W związku
z zagrożeniem istotnym i realnym bezpieczeństwa ludzi oraz mie-
nia Prezydent miasta Lublin wydał 2 decyzje zakazujące organi-
zacji  zgromadzeń.  Szczegółowe  informacje  nt.  planowanych
zgromadzeń każdorazowo przekazywano do Komendy Miejskiej
Policji w Lublinie, Straży Miejskiej Miasta Lublin i innych zaintere-
sowanych  podmiotów.  Niejednokrotnie  zachodziła  konieczność
organizowania spotkań mających na celu omówienie zasad i spo-
sobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego pod-
czas organizowanych zgromadzeń.

Zorganizowane zostały 4 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego, podczas których omówiono m. in. nastę-
pujące kwestie:
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• przyjęto  informację  o  stanie  bezpieczeństwa  w  mieście
za 2017 r., w tym o realizacji Programu zapobiegania przestęp-
czości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
– „Bezpieczny Lublin”,

• przyjęto  informacje  Komendanta  Miejskiego  Policji,  Komen-
danta Straży Miejskiej  Miasta Lublin  oraz Komendanta Miej-
skiego Państwowej Straży Pożarnej o realizacji zadań w zakre-
sie  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa  mieszkańców
w 2017 r.,

• przyjęto informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Lublin
w  2017 r.  oraz  informację  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego miasta Lublin nt. działalności służb nadzoru bu-
dowlanego miasta Lublin,

• omówiono stan przygotowań do organizacji  i  zabezpieczenia
Lubelskich Dni Kultury Studenckiej 2018,

• omówiono stan przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańcom podczas „Sezonu Turystycznego”,

• omówiono funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym,

• omówiono działania służb w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa dzieciom i młodzieży podczas wypoczynku letniego,

• omówiono  najczęstsze  problemy  techniczne  występujące
w budynkach mieszkalnych i użytkowych w okresie ich użytko-
wania,

• omówiono stan przygotowań oraz koordynację służb miejskich
działających w obszarze zabezpieczenia społecznego na rzecz
osób  bezdomnych,  samotnych  i  potrzebujących  wsparcia
w celu zapobiegania negatywnym skutkom zimy,

• omówiono zagrożenia wynikające z obecności gryzoni i dzikie-
go  ptactwa  w przestrzeni  miejskiej,  wpływ zanieczyszczenia
powietrza na zdrowie człowieka,

• przedstawiono działania Gminy w obszarze promocji zdrowia
i przeciwdziałaniu uzależnieniom,

• omówiono wpływ udzielania pierwszej pomocy na skuteczność
podejmowania medycznych czynności ratunkowych przez ze-
społy ratownictwa medycznego,
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• zaopiniowano projekt budżetu Miasta Lublin na 2019 r. w zakre-
sie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W trakcie prac Komisji jej członkowie podnosili różnego rodzaju

kwestie  związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom
miasta. Na posiedzeniu w dn. 4.10.2018 r. członkowie Komisji zo-
stali poinformowani o podjętych działaniach mających na celu za-
pewnienie  bezpieczeństwa  podczas  zaplanowanego  na  dzień
13.10.2018 r. zgromadzenia pn. „Pierwszy Marsz Równości”.

Biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa na wo-
dzie  osobom  korzystającym  z  Zalewu  Zemborzyckiego,  zawarto
z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Lublinie umo-
wę, w ramach której ratownicy w okresie od czerwca do września
2018 r., w dni wolne od pracy i święta pełnili patrole oraz podejmo-
wali działania ratownicze w przypadku wystąpienia zagrożeń.

W 2018 r.  do Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i  Zarzą-
dzania Kryzysowego wpłynęło 35 wniosków o umorzenie, rozłoże-
nie na raty lub odroczenie terminu płatności należności powstałych
z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych wysta-
wionych przez Straż Miejską Miasta Lublin.

1.2. Działania w zakresie zarządzania kryzysowego

W 2018 r. zapewniono organizację 4 posiedzeń Miejskiego Ze-
społu Zarządzania Kryzysowego, podczas których omawiane były
najważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa publicznego oraz
bieżących, najbardziej aktualnych problemów.

Głównymi tematami posiedzeń Zespołu były sprawy związane z: 
• ochroną  przeciwepizootyczną  zakładów  przemysłu  mięsnego

prowadzących ubój świń pochodzących z rejonów zagrożonych
występowaniem afrykańskiego pomoru świń,

• kontrolą okresową obiektów wielkopowierzchniowych,
• rodzajami i charakterystyką zagrożeń epidemiologicznych wystę-

pujących na terenie miasta Lublin,
• realizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji w mieście Lublin

w 2018 r.,
• przedstawieniem procedur oraz postępowania Policji w przypad-

ku zajęcia obiektu użyteczności publicznej, w tym przetrzymywa-
nia zakładników,
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• omówieniem algorytmu postępowania i współdziałania w przy-
padku otrzymania niezidentyfikowanej przesyłki  mogącej sta-
nowić zagrożenie chemiczne, biologiczne lub radiacyjne,

• udzielaniem pomocy bezdomnych i potrzebującym szczególnie
w  sezonie  zimowym,  a  także  przygotowanie  do  zimowego
utrzymania dróg na terenie miasta.
Pracownicy MCZK brali bezpośredni udział w działaniach ma-

jących na celu minimalizację skutków zagrożeń naturalnych obej-
mujących m.in. podtopienia ulic i posesji, usuwanie skutków sil-
nych  wiatrów oraz  udzielali  wsparcia  osobom poszkodowanym
w wyniku pożarów mieszkań. Podejmowano interwencje w Zarzą-
dzie Dróg i Mostów w zakresie prawidłowego utrzymania ulic po
wystąpieniu niekorzystnych warunków meteorologicznych tj. obfi-
tych opadach śniegu oraz marznącego deszczu.

MCZK w 2018 r.  współdziałało  z  podmiotami  prowadzącymi
akcje ratownicze koordynując działania służb, inspekcji i innych
podmiotów między innymi podczas:
• pożaru domu jednorodzinnego w dn. 27.02. przy ul. Roślinnej

63A,
• gwałtownych i intensywnych opadach śniegu w dn. 16-18.03.,

które spowodowały znaczne utrudnienia w ruchu drogowym na
terenie miasta,

• pożaru mieszkania w bloku na ul. Wyżynnej 23/26. w dn. 4.04.,
gdzie  zachodziła  konieczność  zapewnienia  zakwaterowania
poszkodowanej lokatorce,

• wypadku w dn. 9.04. po uderzeniu autobusu MPK w słup trak-
cji trolejbusowej na skrzyżowaniu ul. Narutowicza i Muzycznej
– 21 osób poszkodowanych zostało odwiezionych do szpitali
(w tym 2 osoby ze złamaniami nóg),

• pożaru w dn. 10.04. straganów na „Nowym Placu Targowym”
przy ul. Ruskiej. W wyniku pożaru osoby handlujące poniosły
bardzo duże straty materialne,

• zalania ulicy Dębowej w dn. 20.07. uniemożliwiającego dojazd
mieszkańców do posesji, pożaru mieszkania przy ul. Sądowej
12/13 w dn. 6.08.,

• usuwania skutków silnego wiatru w dn. 24.09.,  następstwem
czego  powaleniu  uległo  wiele  drzew,  powodując  utrudnienia
w przejezdności ulicami miasta.
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MCZK  prowadzi  ścisłą  współpracę  ze  służbami,  instytucjami
i strażami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie zagrożeniom ma-
jącymi wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Lu-
blin.  Przeprowadzono  wizję  lokalną  zabudowy  oraz  zgłaszanych
przez mieszkańców utrudnieniach na drogach dojazdowych do bu-
dynków przy ul. Głowackiego 28 i 28A.

Na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
na  bieżąco  monitorowano  oraz  raportowano  o  utrudnieniach  po-
wstałych po intensywnych opadach śniegu i  zawiejach śnieżnych
oraz potwierdzonych przypadkach zachorowania na odrę. W celu
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, po każdym zdarzeniu
ze  skutkiem  śmiertelnym,  przeprowadzano  komisyjne  oględziny
miejsc  wypadków.  Przedstawiciele Komendy Miejskiej  Policji,  Za-
rządu Dróg i Mostów oraz MCZK formułowali oraz rekomendowali
do  realizacji  wnioski  poprawiające  stan  techniczny  infrastruktury
drogowej oraz usprawniające organizację ruchu. W 2018 r. na tere-
nie miasta przeprowadzono 12 przeglądów miejsc wypadków dro-
gowych.

Przeprowadzony został proces aktualizacji Miejskiego Planu Za-
rządzania Kryzysowego. Dokonano przeglądu publikatorów aktów
prawnych oraz zaktualizowano zmiany w dokumencie.  Pracownik
MCZK brał udział w pracach zespołu opracowującego „Miejski Plan
Adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkań-
ców”. Jest to projekt w ramach którego 44 polskie miasta we współ-
pracy z Ministerstwem Środowiska opracowują plany przystosowa-
nia miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Prowadzone były również stałe uzgodnienia planów zagospoda-
rowania przestrzennego pod względem bezpieczeństwa oraz stref
zagrożenia powodziowego. Zorganizowano oraz aktywnie uczestni-
czono w wojewódzkim wieloszczeblowym ćwiczeniu zgrywającym
pod kryptonimem „TOR-2018”, które zostało przeprowadzone w dn.
20.06.2018 r. na obiekcie infrastruktury kolejowej na Stacji Kolejo-
wej Lublin Tatary.

W ramach doskonalenia współpracy ze służbami oraz instytucja-
mi,  uczestniczono w praktycznych ćwiczeniach obejmujących po-
stępowanie podczas wystąpienia podłożenia ładunku wybuchowego
oraz pożaru w obiektach użyteczności publicznej. Sprawdzenia pro-
cedur bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie ewakuacji osób doko-
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nano  w  obiektach  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Woje-
wódzkiego im. Jana Bożego oraz Areszcie Śledczym w ramach
ćwiczenia „BARIBABA”.

Realizowano  comiesięczną  kontrolę  systemu  wykrywania
i alarmowania na terenie miasta Lublin poprzez głośne oraz ciche
włączanie  syren  alarmowych  oraz  prowadzenie  dokumentacji
w tym zakresie.

Od 2018 r. doskonalono jednolity system codziennego raporto-
wania o szkodach na mieniu do Zarządu Dróg i Mostów. 

Dokonywano aktualizacji informacji zamieszczanych na stronie
internetowej Urzędu Miasta w zakładce „Zarządzanie kryzysowe”.
Publikowane  są  tam  najważniejsze  informacje  nt.  działalności
MCZK jak również szereg przydatnych porad i zaleceń w przy-
padku wystąpienia zdarzeń niekorzystnych, a także prognozy po-
gody, treningi i harmonogramy uruchamiania syren czy też postę-
powanie w przypadku udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu kontynuowano pro-
wadzenie  zakładki  „Komunikaty  i  ostrzeżenia”,  w  której  są
umieszczane przez dyżurnego MCZK aktualne ostrzeżenia mete-
orologiczne oraz komunikaty. W 2018 r. umieszczono 75 ostrze-
żeń.

W wyniku analiz działań i nałożonych zachodziła konieczność
kontynuowania  współpracy  z  firmą,  która  zapewnia  realizację
usług z zakresu ratownictwa technicznego, prac ziemno-wyburze-
niowych  oraz  przeciwpowodziowych,  prowadzonych  w  ramach
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ramach systemu wczesnego ostrzegania prowadzony jest
stały monitoring meteorologiczny poziomu wód w rzekach miasta
oraz zanieczyszczenia powietrza. Mając na uwadze bezpieczeń-
stwo osób wypoczywających nad akwenami wodnymi, monitoro-
wano prowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemio-
logiczną działania w zakresie oceny jakości i przydatności wody
do kąpieli w kąpieliskach nad Zalewem Zemborzyckim.

Miejskie  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  stale  korzysta
z Centralnej Aplikacji Raportującej przesyłając za jej pomocą do-
bowe oraz doraźne raporty dotyczące występujących na terenie
miasta zdarzeń ujętych w katalogu wdrażanej aplikacji. Raporty
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są  generowane  przez  dyżurnego  MCZK,  a  następnie  wysyłane
do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na bieżąco prowadzono modernizację Systemu Wspomagania
Decyzji DART w MCZK oraz w Straży Miejskiej Miasta Lublin i in-
nych  wydziałach  Urzędu  Miasta  Lublin.  W  2018 r.  pracownicy
MCZK odnotowali w systemie DART 941 zdarzeń na terenie Miasta
Lublin.  Odnotowano zdarzenia o następującym charakterze:  zda-
rzenia na drogach – 829, zagrożenia naturalne (opady śniegu, pod-
topienia, powalone drzewa) – 12, zdarzenia techniczne (awarie wo-
dociągowe,  energetyczne,  ciepłownicze oraz  uszkodzenia  budyn-
ków) – 36,pożary w mieszkaniach i kamienicach – 17, zagrożenia
porządku publicznego i porządkowe – 11, zagrożenia chemiczno-
ekologiczne i sanitarne – 6, zdarzenia ze zwierzętami – 7 oraz za-
kwalifikowane jako inne/różne – 12.

Pracownicy MCZK dokonywali również okresowych przeglądów
utrzymania rzek i urządzeń wodnych. Wszelkie stwierdzane niepra-
widłowości były zgłaszane do odpowiednich instytucji m.in. zgłoszo-
no konieczność usunięcia zanieczyszczeń z koryta rzeki Czernie-
jówki.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o zgromadzeniach MCZK pro-
wadziło  całodobowe  przyjmowanie,  przesyłanie  oraz  publikację
na stronach BIP Urzędu Miasta Lublin zgłoszeń zamiaru przeprowa-
dzenia zgromadzenia publicznego w trybie uproszczonym. Przyjęto
99 zgłoszeń w trybie uproszczonym o zgromadzeniach publicznych.

1.3. Działania w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej

Przedsięwzięcia w zakresie spraw obronnych w 2018 r. realizo-
wane były na podstawie zarządzenia nr 57/1/2018 Prezydenta Mia-
sta Lublin z dn. 22.01.2018 r. w sprawie organizacji wykonywania
zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2018 r. W ra-
mach powyższego zadania prowadzone były następujące zadania:
• zorganizowano i przeprowadzono szkolenie obronne dla dyrekto-

rów wydziałów i biur Urzędu Miasta Lublin oraz kierowników jed-
nostek organizacyjnych miasta,

• przeprowadzono  trening  Stałego  Dyżuru  utworzonego  dla  po-
trzeb Prezydenta Miasta Lublin z udziałem jednostek organiza-
cyjnych miasta Lublin oraz czynnie uczestniczono w treningu pro-
wadzonym przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,
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• przeprowadzono 208 postępowań administracyjnych w spra-
wie świadczeń osobistych i rzeczowych zakończonych wyda-
niem decyzji nakładających lub uchylających obowiązek wyko-
nania świadczeń na rzecz obrony w czasie zagrożenia bezpie-
czeństwa państwa,

• przeprowadzono 3 kontrole problemowe wykonywania zadań
obronnych wydziałów i biur Urzędu Miasta Lublin. Stwierdzo-
no, że kontrolowane podmioty są przygotowane do realizacji
zadań obronnych,

• prowadzono  na  bieżąco  aktualizację  „Planu  operacyjnego
funkcjonowania miasta Lublin w warunkach zewnętrznego za-
grożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz kart
realizacji zadań operacyjnych w jednostkach, na które Prezy-
dent Miasta Lublin nałożył zadania obronne.
W dn. 21.08.-26.10.2018 r. główny specjalista ds. kontroli pań-

stwowej Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Lublinie przepro-
wadził w Urzędzie Miasta Lublin kontrolę za lata 2016-2018, która
swym zakresem przedmiotowym obejmowała, m.in.: planowanie
obronne,  w  tym  planowanie  operacyjne  oraz  programowanie
obronne,  świadczenia  osobiste  i  rzeczowe,  szkolenie  obronne,
kontrole  problemowe  zadań  obronnych.  Nieprawidłowości  nie
stwierdzono, zaleceń nie wydano.

Przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej w 2018 r. realizo-
wane były  na podstawie  zarządzenia  nr  46/1/2018 Prezydenta
Miasta Lublin z dn. 19.01.2018 r. w sprawie ustalenia „Planu dzia-
łania w zakresie obrony cywilnej miasta Lublin w 2018 r.” Do ich
realizacji  wyznaczonych było 153  instytucje państwowe, przed-
siębiorcy i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organiza-
cje ratownicze funkcjonujące na terenie miasta Lublin.

Realizacja zadań obrony cywilnej w 2018 r.  skoncentrowana
była na:
• rozwijaniu  i  doskonaleniu  współdziałania  z  instytucjami  pań-

stwowymi, przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyj-
nymi  w  zakresie  planowania,  organizacji  i  realizacji  zadań
obrony cywilnej,

• angażowaniu formacji obrony cywilnej w ćwiczenia przygoto-
wujące do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skut-
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ków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich
skutków,

• doskonaleniu  Miejskiego  Systemu  Wykrywania  i  Alarmowania
oraz Miejskiego Sytemu Wczesnego Ostrzegania,

• kontynuowaniu  procesu  wdrażania  zarządzenia  nr  33/10/2015
Prezydenta Miasta Lublin z dn. 16.10.2015 r. w sprawie normaty-
wów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywil-
nej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do
wykonywania  zadań  obrony  cywilnej  z  uwzględnieniem  ramo-
wych  struktur  organizacyjnych  i  podstawowych  zadań  formacji
obrony cywilnej, kontynuowaniu procesu dostosowywania istnie-
jących rozwiązań w dziedzinie obrony cywilnej do aktualnych wy-
zwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców miasta
Lublin,

• prowadzeniu działalności kontrolnej w zakresie realizacji  zadań
obrony cywilnej.
W zakresie organizacyjnym i planowania wykonano następujące

czynności:
• przeprowadzono  aktualizację  „Planu  Obrony  Cywilnej  miasta

Lublin”  oraz  dokonano  weryfikacji  zachowania  jego  korelacji
z „Miejskim Planem Zarządzania Kryzysowego”,

• przeprowadzono  aktualizację  wykazu  instytucji  państwowych,
przedsiębiorców i innych podmiotów oraz społecznych organizacji
ratowniczych, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i reali-
zacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na terenie miasta
Lublin,

• dokonano weryfikacji przyjętych rozwiązań w zakresie planowania
i zapewnienia środków transportowych, warunków bytowych oraz
pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowa-
nej ludności oraz opracowano i  wydano w powyższym zakresie
nowe zarządzenie nr 67/8/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dn.
21.08.2018 r.  w  sprawie  ewakuacji  ludności,  zwierząt  i  mienia
w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa kryzysem i w czasie
wojny,

• dokonano  aktualizacji  „Planu  ochrony  zabytków miasta  Lublin
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”, 
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• przeprowadzono  kontrolę  16  podmiotów/zakładów  pracy,
przedsiębiorców, instytucji w zakresie przygotowania do reali-
zacji zadań z zakresu obrony cywilnej,

• dokonano „Oceny stanu przygotowań w zakresie ochrony lud-
ności  i  obrony  cywilnej  miasta  Lublin”  według  stanu
na 31.12.2017 r.
W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:

• utrzymywano w stałej gotowości systemu alarmowania ludno-
ści  przy pomocy syren elektronicznych i  cyfrowych,  poprzez
włączanie i  przeprowadzanie próby syren alarmowych w ra-
mach treningów SWO,

• doskonalono  działania  podmiotów i  formacji  obrony  cywilnej
wchodzących w skład Miejskiego Systemu Wykrywania Ska-
żeń i Alarmowania.
Ponadto referat ds. obronnych i obrony cywilnej prowadził sze-

reg  działań  w zakresie  edukacji  poprzez  prowadzenie  szkoleń
z zakresu obrony cywilnej. W ramach środków finansowych otrzy-
manych z LUW przeprowadzono szkolenia w 6 zakładach pracy
dla 245 osób. Przeprowadzone zostało szkolenie dla 14 pracow-
ników Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (MO-
ADA)  utworzonych  z  pracowników  WBMiZK  oraz  Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. Ponadto przeprowa-
dzono trening decyzyjny nt. „Ewakuacja ludności, zwierząt i mie-
nia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”.

1.4. Działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
pożarowego

Zapewnienie  bezpieczeństwa pożarowego na terenie  miasta
jest  obowiązkiem  realizowanym  przez  Komendanta  Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Prezydenta Miasta
Lublin. Powyższe wynika z ustaw o Państwowej Straży Pożarnej
oraz ustawy o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym.
Komendant  Miejski  PSP składa  corocznie  informację  o  stanie
bezpieczeństwa i  ochrony  przeciwpożarowej  na  terenie  miasta
Lublin,  która  jest  następnie  rozpatrywana i  przyjmowana przez
Radę Miasta na komisjach a następnie na sesji Rady.

Prezydent Lublina sprawując nadzór nad ochroną przeciwpo-
żarową  powierzył  tą  kompetencję  Wydziałowi  Bezpieczeństwa
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Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego. W 2018 r. skontrolowano
12 obiektów stanowiących siedziby urzędu miasta oraz budynki wy-
najmowane przez gminę Lublin, w których pracują komórki organi-
zacyjne Urzędu. Wykonana została jedna rozszerzona analiza bez-
pieczeństwa pożarowego budynku przy ul. Leszczyńskiego 20. W 6
obiektach,  zobligowanych do  tego  przepisami  prawa,  przeprowa-
dzono ćwiczenia z zakresu sprawdzenia warunków ewakuacji, po-
przedzone  szkoleniem  pracowników.  Najistotniejszym  zadaniem
miasta  wynikającym  z  Ustawy  o  ochronie  przeciwpożarowej  jest
nadzór nad funkcjonowaniem Jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych.  Na  terenie  Lublina  działają  trzy  jednostki  Ochotniczych
Straży Pożarnych. W 2018 r. Jednostka Ochotniczej Straży Pożar-
nej z siedzibą w Głusku uczestniczyła sześciokrotnie w działaniach
ratowniczych tj.: pożarach oraz usuwając skutki miejscowych zagro-
żeń  (pompowanie  wody).  Strażacy jednostki  trzykrotnie  uczestni-
czyli w akcjach promujących bezpieczne zasady w trakcie festynów.
Jeden strażak podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursie ra-
townictwa technicznego strażaków ratowników ochotniczych straży
pożarnych  organizowanym  przez  Komendę  Miejską  Państwowej
Straży Pożarnej w Lublinie. Przeszkolenie niezbędne do prowadze-
nia działań ratowniczo-gaśniczych posiada obecnie 22 strażaków
OSP Głusk. W działaniach uczestniczą jedynie strażacy OSP posia-
dający aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie.

1.5. Działania na rzecz wsparcia policji i państwowej straży 
pożarnej

Na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Lublinie Wydział Bez-
pieczeństwa  Mieszkańców i  Zarządzania  Kryzysowego  przekazał
środki w wys. ok. 22 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Lublinie m.in. ser-
wis rowerów i zakup strojów dla policjantów pełniących służbę w pa-
trolu rowerowym, zakup psa służbowego kwalifikowanego do kate-
gorii  patrolowo  –  tropiącej.  Ze  środków  będących  w  dyspozycji
WBMiZK ufundowano również nagrody dla laureatów i uczestników
konkursu organizowanego dla dzieci  i  młodzieży szkół podstawo-
wych pn. „Jestem bezpieczny”. W związku z realizacją porozumie-
nia w sprawie zorganizowania w 2018 r. służb ponadnormatywnych
funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych
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ze  środków  stanowiących  dochody  własne  Gminy  Lublin,
na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zostały przekazane
środki w wys. 280 000 zł. Na podstawie Porozumienia zawartego
pomiędzy Gminą Lublin, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,
Centrum Interwencji Kryzysowej a Komendantem Miejskim Policji
w Lublinie dofinansowane zostały również działania w zakresie
przeciwdziałania  zjawiskom  patologicznym  oraz  zapewniania
bezpieczeństwa dzieciom poprzez organizację „Przyjaznych Pa-
troli”.

Na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Wydział
Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego prze-
kazał środki w wys. ok. 200 000 zł z przeznaczeniem na realiza-
cję  projektu  „Edukacja  dla  bezpieczeństwa  dzieci  i  młodzieży
STOP CYBERPRZEMOCY”, którego celem było zorganizowanie
przedsięwzięć  edukacyjnych  edukacyjnych  dla  uczniów klas  III
i klas VII szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli oraz wypo-
sażenie ich w komplety wybranych materiałów profilaktycznych,
produkcja i emisje spotów profilaktycznych na temat bezpieczeń-
stwa w Internecie, zakup materiałów promocyjnych oraz elektro-
nicznych nośników pamięci.

Dla potrzeb Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie  przekazano  środki  finansowe  w  wys.  100 000 zł
z przeznaczeniem na  dofinansowanie  zakupu  średniego samo-
chodu  ratowniczo-gaśniczego  oraz  środki  w  wys.  ok.  3 000 zł,
które zostały wykorzystane na zakup materiałów profilaktycznych
(zostały  rozdysponowane  w  formie  drobnych  upominków  dla
dzieci  i  młodzieży  szkolnej  odwiedzającej  podległe  komendzie
Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze).

2. Centrum Monitoringu Wizyjnego

W ramach działań Centrum Monitoringu Wizyjnego prowadzo-
no stałą obserwację obszaru objętego zasięgiem kamer, rejestra-
cję  oraz  obsługę  zarejestrowanego  materiału.  Nagrany  przez
wszystkie kamery materiał jest przechowywany na dyskach przez
okres 30 dni. W przypadku zaistnienia takiej konieczności wybra-
ne nagrania były archiwizowane na płytach DVD a następnie wy-
korzystywane do celów procesowych.
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W chwili obecnej system monitoringu wizyjnego liczy 218 kamer.
Dodatkowo Centrum Monitoringu Wizyjnego ma dostęp do kamer
zainstalowanych na miejskich obiektach tj. Aqua Lublin – 143 kame-
ry, Arena Lublin – 118 kamer, Stadion Startu – 39 kamer. W 2018 r.
prowadzona  była  dalsza  rozbudowa systemu monitoringu  miasta
Lublin, która przede wszystkim polegała na budowie nowych punk-
tów kamerowych wyposażonych w szybkoobrotowe kamery FullHD
1080p.

W 2018 r. prowadzona była dalsza rozbudowa systemu monito-
ringu miasta Lublin, która przede wszystkim polegała na budowie
nowych  punktów  kamerowych  wyposażonych  w  szybkoobrotowe
kamery FullHD 1080p:
• ul. Motorowa 2,
• ul. Czechowska 19A,
• ul. Lwowska 6,
• ul. Jagiełły 11,
• ul. Gospodarcza 18,
• ul. Samsonowicza 1,
• ul. Garbarska 8,
• ul. Krochmalna 29,
• ul. Radości 2,
• ul. Pogodna 5,
• ul. Pogodna 34,
• ul. Pogodna 42,
• ul. Pogodna 44,
• ul. Zimowa 10,
• ul. Plagego i Laśkiewicza,
• ul. Zelwerowicza 2,
• ul. Lipińskiego / ul. Kiepury – słup oświetleniowy,
• ul. Lipowa 15,
• ul. Lipowa 12,
• ul. Plac Litewski K1,
•  ul. Plac Litewski K2,
•  ul. Plac Dominikański.

W ramach działań Centrum Monitoringu Wizyjnego dokonano za-
kupów mających na celu doposażenie CMW w sprzęt  niezbędny
do jego sprawnego funkcjonowania, w tym m.in.: płyt DVD i okablo-
wania. Uiszczano opłaty za zużycie energii elektrycznej zasilającej
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punkty monitoringu zlokalizowane m.in. przy ul. Braci Wieniaw-
skich, ul. M.C. Skłodowskiej 30, ul. Lubartowskiej 19, ul. Lubar-
towskiej  49,  ul.  Rynek  5,  ul.  Radości  9,  ul.  Kunickiego  52,
ul. Bursztynowej 1, ul. Krakowskie Przedmieście 50, ul. Krakow-
skie Przedmieście 29, ul. Witosa, ul. Orkana, ul. Kunickiego 15,
ul. Rybnej 9, ul. Rynek 14, ul. Lubartowskiej 35, ul. Unickiej 2,
ul. Droga Męczenników Majdanka 47, ul. 1 Maja 29, Al. Zygmun-
towskie 5, ul. Narutowicza 80a, ul. Zamojska 43, Plac Zamkowy
10. W 2018 r. służbom uprawnionym na ich prośby przekazano
ok. 2 450 płyt DVD z utrwalonym materiałem dowodowym.

3. Działalność Straży Miejskiej Miasta Lublin w 2018 r.

W 2018 r.  funkcjonariusze Straży Miejskiej,  w szczególności
Eko-patrolu i Oddziału Dzielnicowych, prowadzili liczne kontrole
odnośnie zwalczania zaniedbań porządkowych i dzikich wysypisk
na  terenie  miasta.  W  przypadku  stwierdzenia  podrzuconych
śmieci podejmowane były działania w celu ustalenia sprawców
wykroczenia,  a  także  doprowadzenia  do  uprzątnięcia  terenu.
Obowiązek utrzymania porządku i czystości należy do właściciela
lub zarządcy nieruchomości.

Wiele  zaniedbań  porządkowych  udało  się  stwierdzić  dzięki
współpracy z mieszkańcami naszego miasta, którzy wskazywali
miejsca, nieraz trudno dostępne, w których podrzucane były róż-
nego rodzaju śmieci. W miejscach, w których stwierdzaliśmy pod-
rzucanie śmieci, montowane były również fotopułapki, dzięki któ-
rym możliwe było zidentyfikowanie i ujęcie sprawców zaśmieca-
nia. 

Przykłady miejsc, w których usunięto zaniedbania porządkowe
i wysypiska śmieci: 
• tereny miejskie: ul.  Główna, ul.  Koncertowa, ul.  Magnoliowa,

ul. Smoluchowskiego, ul. Słowikowskiego, ul. Strojnowskiego,
al. Warszawska, ul. Gospodarcza,

• tereny  prywatne:  ul.  Wspólna,  ul.  Herbowa,  ul.  Szewska,
ul. Jantarowa, ul. Kowalska, al. Spółdzielczości Pracy.
Funkcjonariusze  Eko-Patrolu  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin,

wspomagani przez funkcjonariuszy innych oddziałów, prowadzą
stałe działania odnośnie zapobiegania spalaniu niedozwolonych
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materiałów  na  terenie  miasta.  Interwencje  podejmowane  są
w związku  ze  zgłoszeniami,  jakie  wpływają  do  dyżurnych  Straży
Miejskiej oraz z własnej inicjatywy. W szczególności takimi działa-
niami objęte są dzielnice domków jednorodzinnych,  gdzie często
mieszkańcy ogrzewają swoje domy za pomocą pieców na węgiel
i drewno.

Oprócz sprawdzania domowych pieców, prowadzi się również in-
terwencje odnośnie spalania odpadów na wolnym powietrzu. Takie
zgłoszenia często dotyczą wypalania odpadów na przykład na tere-
nach budowy albo w firmach i przedsiębiorstwach. Funkcjonariusze
podczas interwencji stwierdzali m.in. wypalanie odpadów plastiko-
wych i otulin kabli elektrycznych.
Tabela: Działania Straży Miejskiej Miasta Lublin w zakresie przeciw-
działania spalaniu odpadów.

Lata/Działania 2014 2015 2016 2017 2018 Razem 

Interwencje dot. 
spalania w pie-
cach

37 96 476 1116 822 2507

MK 2/200 8/1500 54/8200 104/195
00

46/8300 214/3770
0

% ujawnionych 
wykroczeń

5,4% 8,3% 11,3% 9,3% 5,60% 8,58%

Interwencje dot. 
spalania na ze-
wnątrz

86 214 244 969 424 1937

MK 17/2350 40/7950 74/1555
0

52/8950 23/4050 206/3885
0

Z przedstawionego podsumowania wynika, że mimo zwiększają-
cej  się  w  kolejnych  latach  liczby  sprawdzeń,  zwłaszcza  pieców,
zmniejsza się liczba osób, które zostały ukarane mandatem za spa-
lanie niedozwolonych materiałów. Wynika to ze zwiększającej się
świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania mają charakter nie tylko kontrolny, lecz również profi-
laktyczny,  gdyż  podczas  interwencji  funkcjonariusze  Straży  Miej-
skiej informują mieszkańców o prawidłowych sposobach rozpalania
w piecach oraz o dozwolonych rodzajach paliwa. Takie informacje
zostały również zamieszczone na stronie internetowej Straży Miej-
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skiej  www.986.pl. W trakcie interwencji strażnicy rozdawali rów-
nież ulotki na temat zapobiegania powstawaniu smogu.

W 2018 r. do dyżurnych Straży Miejskiej wpłynęły 2 932 zgło-
szenia dotyczących bezpańskich zwierząt domowych oraz dzikich
zwierząt.  302 zgłoszenia dotyczyły zwierząt dzikich, w tym 123
zgłoszenia na temat lisów i 56 zgłoszeń na temat dzików. Pozo-
stałe zwierzęta to: sarny, kuny, nietoperze, ptaki, węże, jeże, fret-
ki, bobry, wiewiórki. Ponadto odebrano 232 zgłoszenia na temat
zwierząt rannych i 368 na temat zwierząt martwych.

Z tego 1 109 zgłoszeń dotyczyło psów i kotów, przy czym były
to zgłoszenia zarówno dotyczące bezpańskich psów, jak też wy-
prowadzanych bez zachowania  należytego nadzoru  oraz  prze-
trzymywanych w złych warunkach i zakłócających spokój. 

Z tego 764 zgłoszenia dotyczyły ptaków, a 6 zwierząt gospo-
darskich.

Do  dn.  31.12.  Eko-Patrol  odłowił  387  zwierząt,  w  tym  146
psów przekazanych do schroniska dla bezdomnych zwierząt, 32
psy  i  koty  przekazane  właścicielom oraz  210  zwierząt  dzikich
(ptaki, jeże, lisy, węże, bóbr). Zwierzęta chore były przekazywane
do Lubelskiego Centrum Małych Zwierząt. 

Ponadto funkcjonariusze 407 razy sprawdzili warunki przeby-
wania zwierząt na terenie posesji (czy zwierzęta mają schronie-
nie, dostęp do wody i pokarmu, czy nie są trzymane na krótkich
łańcuchach itp.).

W okresie letnim do dyżurnych Straży Miejskiej wpłynęło kilka-
naście zgłoszeń na temat pojawiania się w mieście groźnych ro-
ślin – barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego (m.in.
okolice ul. Betonowej, al. Unii Lubelskiej, ul. Wolskiej, Zygmunta
Augusta,  Willowej,  Ofiar  Katynia,  Władysława  Jagiełly,  Sławin-
kowskiej).  Toksyny  zawarte  w barszczu  powodują  uszkodzenia
skóry porównywalne do oparzeń II stopnia.

Strażnicy zabezpieczali miejsca występowania barszczu oraz
umieszczali tabliczki ostrzegawcze, a następnie przekazywali in-
formacje do Miejskiego Architekta Zieleni, bądź do właścicieli pry-
watnych działek, celem jak najszybszego usunięcia roślin. 

W wyniku konsekwentnych działań Straży Miejskiej prowadzo-
nych w poprzednich latach, znacząco zmniejszyła się liczba pla-

KP-KP.0057.1.2019                                                                                      nr dokumentu: 82527/06/2019

http://www.986.pl/


.10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 193

katów i ulotek umieszczanych w miejscach do tego nieprzeznaczo-
nych i szpecących miasto.

W 2018 r.  strażnicy zwracali  się  niejednokrotnie do zarządców
nieruchomości  o  usunięcie  nielegalnie  umieszczonych  ogłoszeń.
Działania  te  doprowadziły  do  znacznej  poprawy  estetyki  miasta.
W związku z tym nałożono 13 mandatów karnych na kwotę 1 400 zł
za to wykroczenie.

W 2018 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej kontynuowali działa-
nia związane z kontrolą wyprowadzania psów tj. właściwego nadzo-
ru nad zwierzętami oraz sprzątania pozostawionych przez zwierzęta
nieczystości przez ich właścicieli. 

W  2018 r.  nałożono  78  mandatów karnych  na  kwotę  8 800 zł
za brak należytego nadzoru  nad zwierzęciem oraz  40 mandatów
karnych na kwotę 3 050 zł za niesprzątnięcie nieczystości po zwie-
rzęciu.

 Funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin  prowadzili
od wiosny  do  jesieni  stałe  i  systematyczne  kontrole  w  zakresie
utrzymania zieleni oraz czystości miasta.

W okresie zimy, każdego dnia w systemie dwuzmianowym oraz
w godzinach nocnych kontrolowaliśmy stan utrzymania zimowego,
m.in. w zakresie nieodśnieżonych lub śliskich ulic, ciągów pieszych,
przejść  dla  pieszych,  nawisów  śnieżnych  i  lodowych,  parkingów
w strefie płatnego parkowania oraz miejsc wyznaczonych do parko-
wania dla osób niepełnosprawnych.

W 2018 r. zakresie utrzymania zimowego dyżurni naszej jednost-
ki przyjęli łącznie 1664 zgłoszenia dotyczące przede wszystkim śli-
skich lub nieodśnieżonych ciągów pieszych oraz ulic, w tym:
• nieodśnieżone chodniki, ulice, przystanki MPK, parkingi – 362,
• śliskie chodniki – 321,
• śliskie jezdnie – 199,
• nawisy śnieżne – 53,
• gołoledź i zalegający śnieg na ulicach lub ciągach pieszych – 40,
• inne – 687 (w tym m.in. odpalanie pojazdów – 634 zgłoszenia).

W maju 2018 r.  Straż Miejska wspólnie z lubelskim oddziałem
Sanepidu przeprowadziła kontrole placów zabaw w mieście. Kontro-
le  miały  na  celu  sprawdzenie  stanu  technicznego  i  sanitarnego
miejsc zabaw dzieci po sezonie zimowym. Działania takie prowa-
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dzone są corocznie już od kilku lat, ze względu na bezpieczeń-
stwo użytkowników placów zabaw.

W wyniku  codziennych  kontroli  oraz  realizacji  powierzonych
zadań, skierowaliśmy do innych podmiotów ogółem 8 279 wystą-
pień w formie pisemnej, telefonicznej i mailowej, w tym do:
• Zarządu Dróg i Mostów – 5 503, 
• wydziałów Urzędu Miasta – 1 090,
• administracji i właścicieli posesji prywatnych – 12,
• innych jednostek (spółki, zarządy itp.) – 18,
• Zarządu Transportu Miejskiego – 483,
• Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – 704,
• Komendy Państwowej Straży Pożarnej – 78,
• Policji – 201,
• Pogotowia Ratunkowego – 95,
• MPWiK – 95.

Strażnicy wykonując swoje codzienne obowiązki zobowiązani
są do zwracania szczególnej uwagi na miejsca zagrożone zacho-
waniami  patologicznymi  (spożywaniem  napojów  alkoholowych
w miejscach publicznych, wybrykami chuligańskimi, zakłócaniem
ciszy nocnej i spokoju publicznego).

W 2018 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin na te-
renie  Placu  im.  Lecha  Kaczyńskiego  przeprowadzali  systema-
tyczne kontrole, w wyniku których na osoby nieprzestrzegające
przepisów porządkowych nałożono 184 mandaty karne,  w tym
m.in. za spożywanie napojów alkoholowych – 172 mandaty karne
oraz pouczono 12 sprawców wykroczeń.

Na terenie  Ogrodu Saskiego funkcjonariusze Oddziału  Cen-
trum i Oddziału Patrolowo-Interwencyjnego prowadzili stałe i sys-
tematyczne kontrole (zarówno w dzień jak i w nocy), w wyniku
których w 2018 r.  nałożono 55 mandatów karnych za nieprze-
strzeganie przepisów porządkowych i nierespektowanie Regula-
minu Ogrodu Saskiego oraz pouczono 7 osób.

Na  bieżąco  monitorowano  Plac  Litewski,  przede  wszystkim
pod kątem ładu, porządku i spokoju publicznego oraz przestrze-
gania przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na wjazd pojazdów.

W wyniku działań prowadzonych na Placu Litewskim funkcjo-
nariusze jednostki na sprawców wykroczeń nałożyli łącznie 188
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mandatów karnych, w tym za wykroczenia drogowe – 96 mandatów
karnych.

W miejscach zagrożonych wandalizmem i wybrykami chuligań-
skimi były również montowane urządzenia – fotopułapki. 

W 2018 r. Straż Miejska Miasta Lublin nałożyła 760 mandatów
na kwotę 76 000 zł za spożywanie napojów alkoholowych w miejscu
niedozwolonym.  Wystawiono  także  730  mandatów  na  kwotę
38 940 zł za palenie papierosów w miejscu niedozwolonym. Ponad-
to ujawniono przypadki kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwo-
ści.

W 2018 r.  doprowadzono 63 osoby nietrzeźwe do miejsca za-
mieszkania oraz 288 osób do Izby Wytrzeźwień. 

Funkcjonariusze naszej jednostki w 2018 r. zabezpieczyli łącznie
437 zadań, tj.  uroczystości państwowe i kościelne, zgromadzenia
publiczne i manifestacje, mecze, zawody i imprezy sportowe, impre-
zy rekreacyjno-sportowe, pikniki osiedlowe, oraz imprezy kulturalno-
rozrywkowe.

Zgodnie  z  przepisami  Kodeksu  Wykroczeń  handel  na  terenie
gminy dozwolony jest  tylko na wyznaczonych targowiskach.  Jed-
nakże często spotykamy się z handlem w miejscach niewyznaczo-
nych. Miejsca, w których najczęściej spotykamy się z takim proce-
derem to ul. Ruska, Krakowskie Przedmieście, Plac Czechowicza,
ul. Bramowa, Deptak, Al. Tysiąclecia, ul. Jana Sawy, ul. Targowa,
Plac Litewski, ul. Braci Wieniawskich.

W 2018 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli 49 mandatów
karnych na kwotę 6 270 zł za handel w miejscach niewyznaczonych
na terenie gminy oraz brak wpisu do ewidencji gospodarczej. 

W 2018 r. Straż Miejska kontynuowała wspólną akcję z Miejskim
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym. Autobusy oraz przystanki i ich
otoczenie znajdują się pod specjalną opieką strażników miejskich.
Wspólne działania  Straży  Miejskiej  i  Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego mają na celu przede wszystkim poprawę bezpie-
czeństwa pasażerów.

Do powyższych działań skierowano dwa specjalne patrole naszej
jednostki, których zadaniem jest (również w godzinach nocnych):
• podejmowanie zdecydowanych działań wobec osób nieprzestrze-

gających  prawa  powszechnie  obowiązującego  oraz  przepisów
prawa miejscowego (np. spożywania napojów alkoholowych oraz
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palenia  wyrobów  tytoniowych  w  miejscach  niedozwolonych,
zaśmiecania),

• kontrolowanie czystości i porządku oraz częstotliwości opróż-
niania koszy na śmieci oraz dbanie o estetyczny wygląd wiat
przystankowych,  przeciwdziałanie  zjawiskom  wandalizmu,
graffiti, naklejania reklam, ogłoszeń, informacji itp.,

• niedopuszczanie do parkowania pojazdów w miejscach niedo-
zwolonych –  utrudniających pasażerom dostęp do pojazdów
komunikacji miejskiej oraz dojazd autobusów i trolejbusów na
przystanek lub wjazd na zatokę przystankową,

• przeciwdziałanie  zachowaniom  niezgodnych  z  prawem  oraz
uciążliwym dla pasażerów, takim jak zakłócanie porządku pu-
blicznego,  spożywanie  napojów  alkoholowych  w  pojazdach
i na przystankach komunikacji miejskiej czy wybryki chuligań-
skie,

• kontrolowanie właściwego wyposażenia przystanków i ich oko-
lic w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych
oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitar-
nym, porządkowym i technicznym.
Od dn. 1.01. do 31.12.2018 r. kierowcy komunikacji miejskiej

zgłosili do dyżurnych naszej jednostki łącznie 601 zdarzeń, doty-
czących m.in.:
• czystości i porządku – 234,
• parkowania w zatoce przystankowej,  blokowania pasa ruchu

i inne drogowe – 162,
• osób, które nie chciały opuścić autobusu – 108,
• niszczenia mienia – 40,
• zakłócania porządku – 5,
• pozostałe – 52.

Straż Miejska Miasta Lublin  pełni  służbę również na terenie
i w okolicach  lubelskich  szkół  podstawowych,  dbając  o  bezpie-
czeństwo uczniów. W 2018 r. programem były objęte następujące
placówki:
• SP nr 28, ul. Radości 13,
• SP nr 51, ul. Bursztynowa 22,
• SP nr 27, ul. Kresowa 1,
• SP nr 45, ul. Radzyńska 5,
• SP nr 18, ul. Długosza 8,
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• SP nr 44, ul. Tumidajskiego 6a.
Funkcjonariusz Straży Miejskiej jest obecny na terenie szkoły co-

dziennie podczas trwania lekcji. Jego zadaniem jest zwracanie uwa-
gi na bezpieczeństwo uczniów, prawidłowość parkowania pojazdów
w okolicach szkoły (tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla idących
do szkoły uczniów), jak również palenie papierosów w pobliżu szko-
ły oraz wszelkiego rodzaju zakłócenia spokoju i porządku. Podczas
dużych  przerw  funkcjonariusz  pomaga  utrzymywać  porządek
na szkolnych korytarzach. 

Podczas  pełnienia  służby  w  okolicach  szkół  funkcjonariusze
Straży Miejskiej:
• ujawnili  125 wykroczeń, za które nałożono 112 mandatów kar-

nych i nałożono 13 pouczeń,
• otrzymali  217  zgłoszeń  dotyczących  nieprawidłowości  związa-

nych z czystością i porządkiem (zaśmiecone miejsca, przepełnio-
ne kosze),

• otrzymali 30 zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego bądź uszko-
dzonego oznakowania drogowego,

• trzykrotnie  stwierdzili  uczniów  przebywających  na  wagarach  –
zostali oni odprowadzeni do dyrekcji szkoły,

• 4 razy reagowali na nieodpowiednie zachowanie młodzieży (uży-
wanie wulgaryzmów),

• dwóm osobom udzielono pomocy wzywając na miejsce pogoto-
wie ratunkowe,

• stwierdzono trzy osoby nietrzeźwe – dwie zostały przewiezione
do Centrum Interwencji Kryzysowej, a jedna do miejsca zamiesz-
kania,

• dwukrotnie odłowili bezpańskie psy w okolicach szkoły (zadanie
realizowane przez Eko-Patrol).
W  2018 r.  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  stale  kontrolowali

miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta.
Dzięki nowym przepisom są one obecnie wyraźniej widzialne i roz-
poznawalne. W przypadku postoju bez uprawnień na takim miejscu,
kierowca musi się liczyć nie tylko z mandatem w wys. 500 zł, ale
również z możliwością odholowania pojazdu. 

W  2018 r.  strażnicy  nałożyli  56  mandatów  karnych  na  kwotę
28 300 zł za to wykroczenie, a także odholowali 33 pojazdy.
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W 2018 r. odholowano 477 pojazdów pozostawionych w miej-
scach, gdzie stwarzały utrudnienia w ruchu drogowym, oraz 30
wraków.  33 pojazdy odholowano z  miejsc  przeznaczonych dla
osób niepełnosprawnych.

Ponadto,  dzięki  działaniom  dzielnicowych  Straży  Miejskiej,
właściciele usunęli 156 wraków pojazdów, dzięki czemu znacznie
poprawiła się estetyka lubelskich osiedli.

W  2018 r.  nałożono  669  mandatów  karnych  na  kwotę
101 800 zł  na  kierowców  pozostawiających  swoje  pojazdy
na trawnikach.

Ponadto  w  miejscach,  gdzie  zieleń  została  zniszczona
(na „klepiskach”),  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  wkładali  za
wycieraczki samochodów „zielone kartki” – ulotki informacyjne.

Na  bieżąco  monitorowano  Stare  Miasto,  przede  wszystkim
pod względem ładu, porządku i spokoju publicznego oraz prze-
strzegania przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na wjazd pojazdów i ich parkowanie na Starym Mie-
ście, które od lat jest strefą ograniczonego ruchu. Funkcjonariu-
sze Oddziału Centrum przeprowadzili 651 kontroli wjazdu pojaz-
dów na Stare Miasto.

Od dn. 27.12.2016 r. strażnicy miejscy prowadzą kontrole po-
jazdów wjeżdżających na Stare Miasto również z pomocą kamery
monitoringu  miejskiego  zamontowanej  przy  wjeździe.  Dyżurny
Straży Miejskiej pełniący służbę w Centrum Monitoringu Miejskie-
go przy pomocy kamery sprawdza, czy pojazd znajduje się na li-
ście pojazdów uprawnionych do wjazdu.

W wyniku działań prowadzonych na Starym Mieście, funkcjo-
nariusze naszej jednostki na sprawców wykroczeń nałożyli łącz-
nie 217 mandatów karnych, w tym:
• za wykroczenia drogowe – 175 mandatów karnych, w tym 155

za wjazd bez zezwolenia,
• za wykroczenia porządkowe – 42 mandaty karne.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin regularnie pa-
trolują ścieżki rowerowe na terenie miasta. Nasza jednostka dys-
ponuje w tym celu 8 rowerami (w tym 4 z napędem elektrycz-
nym).  Patrole rowerowe dojadą wszędzie tam, gdzie nie dotrze
patrol zmotoryzowany, a poruszają się szybciej niż patrole pie-
sze.
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W dn. od 5-20.04.2018 r. funkcjonariusze patroli rowerowych do-
konali przeglądu ścieżek rowerowych, przede wszystkim pod kątem
ich stanu technicznego oraz czystości i porządku, obejmując swoim
działaniem 24 ulice. Wszystkie uwagi i  spostrzeżenia przekazano
do Zarządu Dróg i  Mostów w Lublinie oraz Wydziału Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

W 2018 r.  patrole  rowerowe pojawiały  się kilkakrotnie w ciągu
dnia w określonych miejscach, również poza ścieżkami rowerowy-
mi. Były to głównie tereny zielone, tereny gromadzenia się dzieci
i młodzieży oraz miejsca, gdzie trudno dojechać radiowozem, gdzie
jest dalej i trzeba wysłać inny rodzaj patrolu niż pieszy. Patrole ro-
werowe swoimi działaniami obejmowały, m.in.:
• ścieżki  rowerowe  wzdłuż:  rzeki  Bystrzyca,  ulicy  Osmolickiej,

Krochmalnej, Al. Jana Pawła II,
• Park Ludowy,
• Zalew Zemborzycki,
• osiedlowe place zabaw,
• Bulwar im. Zalewskiego,
• skwer przy osiedlu Przyjaźni.

Tabela: Statystyka wyników Straży Miejskiej Miasta Lublin.
L.p. Rodzaj czynności Dane liczbowe

1. Liczba przeprowadzonych kontroli: 75 662

a) nieruchomości, w tym: czystość i porządek, 
oznaczenie posesji, itp.)

14 584

b) infrastruktury na terenie miasta, w tym: ulic i 
chodników, awarie, uszkodz.

61 068

2. Liczba ujawnionych wykroczeń: 16 579

3. Liczba pouczeń, w tym: 5 347

- porządkowe 909

- drogowe 4 438

4. Liczba interwencji ogółem, w tym 38 776

1) interwencje porządkowe, w tym: 24 988

- zgłoszone 12 554

- własne 12 434
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L.p. Rodzaj czynności Dane liczbowe

2) interwencje drogowe, w tym: 13 788

- zgłoszone 8 305

- własne 5 483

5. Wnioski do Sądu Rejonowego 131

6. Holowanie – pojazdy usunięte, w tym: 371

1) na podst. art. 50a ustawy prawo o ruchu drogo-
wym

30

2) na podst. art. 130a ustawy prawo o ruchu drogo-
wym

341

w tym: z koperty inwalidzkiej 33

7. Próba holowania 92

8. Liczba ujawnionych przestępstw 13

9. Osoby ujęte i przekazane Policji 31

10. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia 270

11. Zabezpieczenie imprez 437

12. Asysta - Policja 30

13. Asysta – Urząd Miasta 71

14.  Współpraca MOPR 160

15. Osoby bezdomne 1 877

16. Nietrzeźwi doprowadzeni do miejsca zamieszkania 63

Nietrzeźwi doprowadzeni do Izby Wytrzeźwień 288

17. Wspólne kontrole – WOŚ w tym: 42

- w zakresie spalania, 1

- dotyczące umów, 27

- inne 14

18.
Mandaty karne ogółem:

11 087

1 241 120

1) porządkowe: 2 829
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L.p. Rodzaj czynności Dane liczbowe

w tym m.in. 315 120

- spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
760

76 000

- palenie tytoniu w miejscach w niedozwolonych
730

38 940

- psy bez nadzoru
78

8 800

- zanieczyszczenia przez psy
40

3 050

- zaniedbania czystościowe
246

39 240

- plakaty, ogłoszenia, reklamy itp. w miejscach nie-
dozwolonych

13

1400

 - handel w miejscach niewyznaczonych oraz brak 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

43

5 320

- niszczenie zieleni
669

101 800

2) drogowe:
w tym:

8 258

926 000

- koperta inwalidzka
56

28 300
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1. Działalność miejskich instytucji kultury

W 2018 r. obchodzono 100. rocznicę odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. Lubelskie obchody odbyły się pod hasłem „Lu-
blin  1918-2018.  Inspiruje  nas  wolność”  i  stanowiły  opowieść
o ważnych wydarzeniach, mających miejsce w Lublinie, które wy-
warły wpływ na kształtowanie się historii wolnej Polski. Nawiąza-
nia do tej rocznicy można znaleźć w wydarzeniach realizowanych
przez instytucje kultury, dla których Gmina Lublin jest organizato-
rem  tj.:  Centrum  Kultury  w  Lublinie,  Dzielnicowy  Dom  Kultury
„Bronowice”, Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kanioro-
wej,  Teatr  im.  H.  Ch.  Andersena  w  Lublinie,  Galeria  Labirynt,
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, Miejska Biblio-
teka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Ośrodek
Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, Dzielnicowy
Dom Kultury „Węglin”, Teatr Stary w Lublinie, Warsztaty Kultury
w Lublinie.

1.1. Centrum Kultury w Lublinie

Działania Centrum Kultury w Lublinie obejmowały m.in. reali-
zację  i  prezentację  projektów artystycznych,  projekcje  filmowe,
koncerty, działania w zakresie edukacji i upowszechniania kultury.
Instytucja była organizatorem festiwali, w tym: Międzynarodowe-
go Festiwalu Konfrontacje Teatralne, Międzynarodowych Spotkań
Teatrów  Tańca,  Lublin  Jazz  Festiwal,  Prezentacji  Form  Mu-
zyczno-Teatralnych „Dźwięki Słów”, Wielokulturowy Lublin, Lubel-
skiego Festiwalu Filmowego.

Centrum Kultury w Lublinie uczestniczyło w realizacji działań
przygotowanych  na  100-lecie  odzyskania  niepodległości  przez
Polskę.  Rolę  Lublina  w  procesach  wolnościowych  Polski,
ze szczególnym podkreśleniem roli  Lubelskiego Lipca ‘80 miały
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przybliżyć mieszkańcom koncerty „Drogi wolności”, które odbyły
się w dzielnicach miasta. Koncert „Siła Kobiet” na Placu Zamko-
wym z udziałem takich artystek jak: Kayah, Paulina Przybysz, Ka-
sia Nosowska i Monika Brodka stanowił finałowe wydarzenie serii
dzielnicowych  koncertów.  W  działania  na  100-lecie  obchodów
wpisały się także takie wydarzenia jak: „Deptak kultury”, z retro
potańcówką, podczas której Łukasz Jemioła wraz z zespołem za-
brał mieszkańców Lublina w podróż do 20-lecia międzywojenne-
go oraz oficjalną prezentacją kraty bronnej na Bramie Krakow-
skiej.

Ubiegłoroczna, 23. edycja Międzynarodowego Festiwalu „Kon-
frontacje  Teatralne”  odbyła  się  pod  hasłem  „Co  jest
do myślenia?”.  Na  scenie  festiwalowej  zaprezentowano  m.in.
spektakl Mai Kleczewskiej „Pod presją”, „Sekretne życie Friedma-
nów” Marcina Wierzchowskiego z Teatru Ludowego w Nowej Hu-
cie, „Puppenhaus. Kuracja” wg tekstu Magdy Fertacz w reżyserii
Jędrzeja Piaskowskiego, „Trzy siostry” Czechowa w Teatrze im.
J. Osterwy, „Wujaszka Wanię” wystawionego przez Iwana Wyry-
pajewa w Teatrze Polskim w Warszawie oraz „Św. Idiota” wg Do-
stojewskiego w reżyserii i adaptacji dyrektora artystycznego Kon-
frontacji Teatralnych Janusza Opryńskiego. W 2018 r. zaprezen-
towano ponownie (4 razy) widowisko teatralne „Sen o Mieście”
opowiadające o historii Lublina w reżyserii Janusza Opryńskiego.

Lubelski Teatr Tańca prowadził aktywną działalność artystycz-
ną i edukacyjną organizując m.in. Międzynarodowy Dzień Tańca,
22. Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca oraz Ogólnopol-
skie Warsztaty Tańca Współczesnego. Kontynuowano prezenta-
cje spektakli „Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy”, „Stal-
king Paradise”, „Ostatnie Solo K.” oraz „body”.

Program  Lubelskiego  Salonu  Artystycznego  opierał  się
na przeglądzie  spektakli  teatralnych  i  wydarzeń  muzycznych
(m.in. „Zapolska Superstar, czyli jak przetrwać, żeby wygrać” Te-
atru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, „Dopa-
lacze. Siedem stopni donikąd” Teatru Kamienica w Warszawie,
„Polonez listopadowy – muzyka i poezja”).

Kinoteatr  Projekt  kontynuował  swoją  dotychczasową działal-
ność przybliżając publiczności najciekawsze zjawiska światowe-
go kina. W ramach Dyskusyjnego Koła Filmowego Benshi odbyło
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się 48 seansów, natomiast podczas Tygodnia Hiszpańskiego 9 pro-
jekcji najciekawszych filmów hiszpańskich. W 2018 r. odbył się 12.
Lubelski Festiwal Filmowy, w trakcie którego zaprezentowano 146
filmów krótkometrażowych oraz 11 pełnometrażowych i 2 filmy śred-
niometrażowe.

Dział Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie odpowie-
dzialny był za przygotowanie merytoryczne i organizacyjne działań
o charakterze edukacyjno-kulturalnym. W 2018 r. dział zrealizował
między innymi takie wydarzenia jak: 11. edycja festiwalu Wielokultu-
rowy Lublin, 10. jubileuszowa edycja Konkursu Poezji, Prozy i Pie-
śni Patriotycznej „Ojczyzno moja najmilsza” im. Ryszarda Kapuściń-
skiego, Ogólnopolski  Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpie-
wająca Polska”, liczne konkursy i warsztaty recytatorskie, konkurso-
wy przegląd amatorskiego ruchu artystycznego „Scena Młodych”,
11. Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa.

Impresariat zajął się m.in. organizacją 10. jubileuszowego mię-
dzynarodowego Lublin Jazz Festiwal oraz koordynacją działań Cen-
tralnego Placu Zabaw – centrum animacji  i  edukacji  społeczno –
kulturalnej w przestrzeni publicznej miasta.

W 2018 r.  Scena InVitro zaprezentowała  spektakle  w reżyserii
Łukasza Witt-Michałowskiego: „Ponowne zjednoczenie Korei” opar-
ty na sztuce Joëla Pommerata, „Zły” oraz premierowy spektakl mu-
zyczny „A recipe for Leonard Cohen”. Ponadto, spektakl „Tata ma
kota  (albo  poczytaj  mi  tato)”  został  wystawiony  na  Przeglądzie
Przedstawień Istotnych w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstocho-
wie.  Teatr Maat Projekt zakończył kuratorski program MAAT Festi-
val. Ostatnia, X edycja Maat Festival o nazwie „Testy ciał”, stanowi-
ła okazję do skonfrontowania się widza z szerokim spektrum tema-
tycznym,  jakie  zaprezentowali  artyści.  W działalności  neTTheatre
należy wyróżnić spektakle „THE HIDEOUT/Kryjówka”, „Burza” oraz
„Bieguny”, zrealizowany w oparciu o scenariusz i w reżyserii Pawła
Passiniego oparty  na  dziełach poetów jak  Słowacki,  Wyspiański,
Norwid oraz Krasiński prezentowany był zarówno w Centrum Kultu-
ry w Lublinie oraz w Teatrze Maska w Rzeszowie.

Wśród wielokierunkowej działalności Centrum Kultury w Lublinie
w minionym roku należy wymienić aktywność Czytelni Dramatu (re-
alizacja czytań, spektakli: „Ony”, „Brak sensu, Aniołek, Żyrafa i sto-
łek”  m.in. wystawiany podczas Festiwalu Sztuki  Sensorycznej dla

KP-KP.0057.1.2019                                                                                            nr dokumentu: 82527/06/2019



205 .11. KULTURA, SPORT I TURYSTYKA

Dzieci „Pajdokracja” oraz w ramach akcji „Lato na Placu Litew-
skim”), działalność Pracowni Sztuczki (warsztaty oraz produkcja
i prezentacja spektakli teatralnych m.in. „Pchła Sza” „Bajki z kli-
szy”,  „SMOK/G”)  i  Karuzeli  Sztuki  (warsztaty  edukacji  twórczej
dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia twórcze dla dorosłych), przed-
sięwzięcia realizowane przez Pracownię Sztuki  Zaangażowanej
Społecznie  Rewiry  (akcje  społeczno-artystyczne  w  przestrzeni
publicznej), wydarzenia przygotowane przez Pracownię Promocji
Dziedzictwa Kulturowego (12. Akademia Odkryć Fotograficznych,
indywidualne i zbiorowe wystawy fotograficzne).

Po raz kolejny w Centrum Kultury w Lublinie realizowano pro-
jekt East European Performing Arts Platform (Wschodnioeuropej-
ska Platforma Sztuk Performatywnych) mający na celu rozwoju
sztuk performatywnych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Instytucja, w ramach przyznanej dotacji celowej w przestrzeni
Placu  Litewskiego  zrealizowała  projekt  „Centralny  Plac  Zabaw
na Placu  Litewskim”  (koordynacja  Pracownia  Człowiek  Miasto)
oraz w ramach budżetu obywatelskiego „Rezerwat Dzikich dzieci
– park kreatywności i kontaktu z przyrodą”.

1.2. Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” wraz z filiami: Pracow-
nie Kultury Tatary (ul. Hutnicza) i Pracownie Kultury Maki (ul. Ol-
chowa) realizuje program mający za zadanie zaspokajanie po-
trzeb środowiska lokalnego w dzielnicach charakteryzujących się
ograniczoną możliwością korzystania z alternatywnych sposobów
spędzania wolnego czasu oraz ograniczonymi środkami na ko-
rzystanie z zasobów kultury i sztuki.

Dom kultury realizował różnorodne formy zajęć stałych (zespo-
ły artystyczne, koła zainteresowań, kluby), w których uczestniczy-
ło  1 319 osób.  Były  to  zajęcia adresowane zarówno dla dzieci
i młodzieży (65 grup) jak i dorosłych i seniorów (34 grup). Ponad-
to, w instytucji odbyły się 174 wydarzenia kulturalne adresowane
do różnych grup wiekowych – interdyscyplinarne działania o cha-
rakterze artystycznym i  edukacyjnym oraz formy typowo rekre-
acyjne, służące integracji społecznej, promujące kulturalne wyko-
rzystanie  czasu  wolnego  oraz  działania  cykliczne  tj.  koncerty,
spektakle teatralne, wykłady, prelekcje, spotkania, warsztaty, po-
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kazy taneczne, pikniki rodzinne, zabawy taneczne, audycje muzycz-
ne, wydarzenia edukacyjno-sportowe, działania animacyjno-integra-
cyjne oraz wydarzenia charytatywne, w których udział wzięło łącz-
nie 23 548 osób.

W  2018 r.  instytucja  była  organizatorem  czterech  konkursów
i przeglądów:  XXIII  Międzynarodowego  Konkursu  Plastycznego
„Mój Świat  – Opowiem Ci o mojej  ojczyźnie”,  na który napłynęło
1 190 prac z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Serbii i Kazach-
stanu oraz wystawy pokonkursowej w Ratuszu, Przeglądu Małych
Form Teatralnych SCENERIADA 2018, XI Międzynarodowego Kon-
kursu  Fotograficznego  „Dzieła  Mistrzów  Inspiracją  Współczesnej
Fotografii, w którym przyznano 12 nagród i 20 wyróżnień w 4 kate-
goriach wiekowych,  XII  Przeglądu Małych Form Teatralno-Wokal-
nych „Jasełka i Kolędy Polskie”.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” wydał książkę pt. „Podróże
z Histofonem. Stacja Lublin”, w której bohater ukazuje historię po-
nad 700-letniego Lublina, począwszy od pierwszej osady Czwartek
z VI wieku, nadanie praw miejskich w 1317 r., podpisanie Unii Lu-
belskiej po czasy współczesne.

W roku  sprawozdawczym  instytucja  zorganizowała  łącznie  10
wydarzeń plenerowych, w tym 5 przy współpracy z Radami Dzielnic
Bronowice, Tatary i Kośminek oraz lubelskimi przedszkolami i szko-
łami, w tym m.in. festyn z okazji Dnia Dziecka pn. „Jestem marze-
niem”, festyn na zakończenie wakacji pn. „Kultura na okrągło” oraz
„Pocztówka  z  wakacji”,  koncerty  z  cyklu  „Zatańcz  z  Lublinem”
z udziałem  zespołów  Warszawska  Orkiestra  Sentymentalna  oraz
Rokiczanka, XVIII Wielki Festyn Bronowicki, Wojewódzka Gala Inte-
gracyjno-Patriotyczno-Kulturalna.

W czasie ferii i wakacji instytucja prowadziła dla dzieci i młodzie-
ży działania w ramach akcji  „Zima w Mieście” i  „Lato w Mieście”.
W zimowej odsłonie akcji uczestniczyło 180 dzieci, dla których zor-
gnizowano 26 form różnorodnych zajęć o tematyce muzycznej i pla-
stycznej oraz seanse filmowe, wyjścia do centrum rozrywki, zwie-
dzanie Areny Lublin i Centrum Historii Sportu.

Oprócz statutowej działalności, Dzielnicowy Dom Kultury przygo-
tował wydarzenia specjalne dedykowane obchodom 100-lecia odzy-
skania  przez  Polskę  niepodległości.  Instytucja  zorganizowała
warsztaty taneczne „Tanecznym krokiem ku wolności”, spektakl mu-
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zyczny „Mini opera – Straszny Dwór”, oraz koncert „Majówka z
Operetką”. Instytucja była także współorganizatorem Lubelskich
Bronowickich Obchodów 100-lecia niepodległości Polski połączo-
nych z II Ogólnopolskim Lubelskim Jarmarkiem Bronowickim.

W 2018 r. Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” obchodził 60-
lecie swojej działalności. Na Jubileuszowej Gali, która odbyła się
w Teatrze Muzycznym przyznano nagrody i wyróżnienia dla pra-
cowników Domu Kultury.

Instytucja zrealizowała projekt „Odkrywamy kulturę” – organi-
zacja warsztatów rękodzieła artystycznego, warsztatów wokalno-
muzycznych oraz 4 wycieczek do miejsc ważnych dla kultury na-
rodowej. Projekt uświetnił koncert muzyki tradycyjnej.

1.3. Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej

Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej realizo-
wał program upowszechniania i popularyzacji polskiego folkloru
na terenie Lublina, w kraju i za granicą oraz prowadził wszech-
stronną działalność w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej
dzieci i młodzieży.

Zajęcia taneczne, wokalne, muzyczne i teoretyczne prowadzo-
ne były dla stałych 19 grup tanecznych i 2 kapel  – ponad 600
członków oraz  dla  20 grupy tzw.  „Seniorów”,  którą  tworzą byli
członkowie Zespołu. Sześć grup tanecznych, tj. I Reprezentacja
(dorosła), II  Reprezentacja, Lubliniacy, Lubelacy (młodzieżowe),
Lubliniacy I, Lubelacy I (dziecięce) posiada własne programy ar-
tystyczne i może niezależnie występować. We wrześniu 2018 r.
odbył się nabór nowych członków do Zespołu, w wyniku którego
przyjętych zostały 134 osoby.

Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej obchodził
w 2018 r. Jubileusz 70-lecia swojej działalności z tej okazji przy-
gotował  szeroki  program  jego  obchodów.  Tradycyjnie,  w  dniu
święta Konstytucji 3 Maja tancerze zatańczyli „Poloneza dla Lu-
blina”,  do  którego obok władz samorządowych i  wojewódzkich
zostali zaproszeni także byli członkowie „Kaniorowców”.

Główne wydarzenia  związane z  Jubileuszem rozpoczęły  się
od otwarcia  wystawy  okolicznościowej  poświęconej  historii  Ze-
społu na Placu Litewskim. W dn. 23.06. podczas jubileuszowego
spotkania przy udziale najstarszych członków pierwszej założy-
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cielskiej grupy sprzed 70 lat, tancerze, muzycy i instruktorzy oraz
Zespół otrzymali odznaczenia i listy gratulacyjne, Złote Medale „Za-
służony Kulturze Gloria Artis”, Odznakę Honorową „Zasłużony dla
Województwa  Lubelskiego”,  „Medal  Unii  Lubelskiej”  za  wybitny
wkład w upowszechnianie lubelskich tradycji muzycznych i tanecz-
nych z podziękowaniem za międzynarodową promocję miasta oraz
dyplomy honorowe.

Podczas  XXXIII  Międzynarodowych  Spotkań  Folklorystycznych
im.  Ignacego  Wachowiaka,  których  organizatorem  jest  Zespół,
mieszkańcy oraz odwiedzający miasto mieli okazję obcować z folk-
lorem takich państw jak: Argentyna, Białoruś, Chiny, Grecja, Mek-
syk, Serbia, Ukraina, Węgry. W koncertach wzięły udział także re-
prezentacje Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej.

Instytucja w 2018 r.  zrealizowała widowisko kolędnicze pt.  „Ci-
chuteńko pośród nocy” promujące piękno polskich kolęd i pastora-
łek (we współpracy z Filharmonią Lubelską) oraz cykl koncertów ko-
lędniczych. Ważną formą działalności edukacyjnej Zespołu są „Lek-
cje folkloru” organizowane dla szkół, podczas których dzieci i mło-
dzież zaznajamiane są z polską kulturą ludową, tradycjami i zwy-
czajami. We współpracy z Filharmonią Lubelską zorganizowano 7
lekcji, w których uczestniczyło 3 tys. uczniów.

Zespół brał udział w festiwalach folklorystycznych – grupa Lubli-
niacy uczestniczyła w IX Międzynarodowym Przeglądzie  Dziecię-
cych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego w Łańcucie zaj-
mując  I  miejsce,  grupa  Lubelacy  w  IV  Ogólnopolskim  Festiwalu
Folklorystycznym „O Puchar Czarnych Diamentów” w Katowicach,
gdzie zajęła I miejsce.

Na  organizację  wydarzeń  związanych  z  obchodzonym  Jubile-
uszem  70-lecia  działalności,  instytucja  uzyskała  dofinansowanie
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego
Centrum Kultury (program Kultura – interwencje 2018) z przezna-
czeniem na XXXIII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im.
Ignacego Wachowiaka.

1.4. Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie

Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie jest instytucją artystyczną
powołaną  do  prowadzenia  działalności  artystycznej,  edukacyjnej
i wychowania przez sztukę (szczególnie dzieci i młodzieży).
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Instytucja  w ubiegłym roku prezentowała spektakle zarówno
w siedzibie jak i na wyjeździe – ogółem 270 spektakli, w tym 262
w siedzibie,  4  w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka”
oraz 4 na festiwalach. W przedstawieniach uczestniczyło 27 219
widzów. W repertuarze, obok znanych i lubianych tytułów, pojawi-
ło się pięć spektakli premierowych, tj.: „Księga Dżungli”  – spek-
takl dla widzów od 10 lat przygotowany na podstawie książki Ru-
dyarda Kiplinga w reżyserii Jakuba Roszkowskiego (prezentacja
31 razy dla łącznie 3 612 widzów), „Lekcje niegrzeczności, czyli
Łysol i Strusia”  – spektakl dla widzów od 5 lat w reżyserii Jacka
Papisa (prezentacja 26 razy dla 2 562 widzów), „Szewczyk Dra-
tewka” – spektakl dla dzieci od lat 3 w reżyserii Bogusława Byr-
skiego, Gabrieli Jaskuły, Wioletty Tomicy realizowany przy współ-
pracy z IKEA (prezentacja 39 razy dla 2 000 widzów), „Arabela” –
spektakl dla widzów od 8 roku życia w adaptacji i reżyserii Igora
Gorzkowskiego (prezentacja 19 razy dla 2 529 widzów), dla wi-
dzów od 16 roku życia przygotowano spektakl „HAMLET/HMLT”
w reżyserii Magdy Szpecht, który został również zaprezentowany
na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku.

W 2018 r. Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie gościł uczest-
ników 15.  edycji  Lubelskich  Spotkań  Teatralnych  „Zwierciadła”,
których organizatorami są II  Liceum Ogólnokształcące im. Het-
mana Jana Zamoyskiego w Lublinie i  Fundacja Teatrikon. Pod-
czas trwania festiwalu młodzież miała możliwość zaprezentowa-
nia swoich talentów i spotkania w Klubie Festiwalowym działają-
cym w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie, gdzie odbyła się
również gala finałowa.

Instytucja  włączyła  się  także  w  ogólnopolską  akcję  „Bilet
za 300 groszy”, w ramach której zaprezentowano spektakl „Pro-
szę Słonia”. Teatr jest partnerem Karty „Rodzina Trzy Plus”.

1.5. Galeria Labirynt

Galeria Labirynt prezentuje sztukę współczesną, w tym twór-
czość artystów młodych i debiutujących. Program wystawienniczy
instytucji rozszerzany jest o działania performance, wykłady, kon-
ferencje,  spotkania,  koncerty,  a  także  program edukacyjny  dla
dzieci,  młodzieży  i  dorosłych.  Odwiedzającym Galerię  osobom
z niepełnosprawnością  ruchową,  intelektualną,  wadami  wzroku
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i słuchu oraz  zaburzeniami  psychicznymi  oferowane jest  oprowa-
dzanie po aktualnych wystawach, jak i warsztaty plastyczne. Siedzi-
ba instytucji jest dostosowana do potrzeb takich osób. 

W 2018 r. w siedzibie instytucji odbyło się 21 wystaw (8 indywi-
dualnych,  8 zbiorowych i  5 edukacyjnych wystaw zbiorowych,)  tj.
„Akcja Lublin! Rozdział 2”, „Sick of Reality” T. Bielak, J. Ciężki, S.
Toman, „Twarzą do ściany” M. Rydnyi, „Tam gdzie teraz”, „Six Me-
mos”, „Spod spodu” P. Korol, „Góra/Kosmos/Głowa” P. Branas, „Zie-
mia niczyja” M. Łazarczyk, „90 % soku, 10 % soku” M. Janusz, „Cu-
downa podróż. Ilustracje” J. Grabiński, „Make up”, „-7-13-” N. Agas-
si, „Co to za miejsce” P. Korbus, „Wstaw to! Exhibit it!”, „Miasto, któ-
rego nie widać”, „W tym cała sztuka”, „Skład Sztuki”, „Dużo pracy”,
„Dotknij tego co widzę”. Poza Galerią Labirynt zorganizowano wy-
stawę zbiorową „Działania na miejscach” w Petach Tikva Museum
of Art w Izraelu prezentującą prace zrealizowane w – lub – wobec
przestrzeni publicznej miasta Lublin.

Poza wystawami i edukacją w Galerii Labirynt realizowany jest
program rezydencji  artystycznych (Artists in  Residence),  program
audytorium, w ramach którego odbył się kurs na temat sztuki współ-
czesnej „Studium Wiedzy o Sztuce” oraz wykłady, spotkania i dys-
kusje  (m.in.  debata  na  temat  przemocy  wobec  kobiet,  wykład
„O wolności w sztuce współczesnej”, spotkanie na temat „Wolność
w hidżabie? Kobiety, islam i islamofobia w Europie”, „Nowe techno-
logie służące udostępnianiu” – debata tłumaczona na PJM, „Kultura
łamane przez demokracja”), konferencje (m.in. „Romantyzm i jego
interpretacje jako preludium do nowoczesności”,  Kultura ma zna-
czenie vol. 1 – Kultura współczesna: teorie i praktyki – ogólnopolska
konferencja naukowa). Kontynuowano działalność Kina Labirynt.

W ramach projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości arty-
stycznej” zorganizowano seminarium „Lubelskie Forum Kultury”. 

Ważnym punktem w działalności Galerii Labirynt jest także pro-
gram performance, w ramach którego zrealizowano m.in. działania
performatywne towarzyszące otwarciu wystawy „Akcja Lublin! Roz-
dział 2”, performance artystów z Wietnamu „Asia Live! Performance
z Wietnamu”, Performance „Zrób sobie zdjęcie z polskim artystą” –
performance Waldemara Tatarczuka w ramach UP-ON International
Live Art Festival w Chengdu (Chiny).
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Galeria Labirynt jest jedyną lubelską instytucją, która znalazła
się na 10 miejscu w rankingu dwudziestu najlepszych polskich
galerii i muzeów przygotowanym przez tygodnik „Polityka".

Instytucja jest partnerem programu „Rodzina Trzy Plus”, ogól-
nopolskiej „Karty Dużej Rodziny” i Lublin Strefa 60+ oraz posiada
certyfikat „Miejsce Przyjazne Rodzicom i Dzieciom”.

1.6. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie jest interdy-
scyplinarną instytucją kultury wykorzystującą w swojej pracy no-
woczesną technologię, a jej program łączy działalność naukową,
muzealniczą,  dokumentacyjną,  wydawniczą,  edukacyjną,  arty-
styczną i animatorską. Ośrodek gromadzi wiedzę związaną z hi-
storią, dziedzictwem kulturowym, architekturą, przestrzenią, edu-
kacją  i  animacją  na  rzecz  rozwoju  miasta.  Instytucja  prowadzi
działania w trzech lokalizacjach: Brama Grodzka, Trasa Podziem-
na oraz Dom Słów.

Instytucja kontynuowała swoją działalność w podziale na sie-
dem obszarów tematycznych. Tworzeniem multimedialnej i hiper-
tekstowej opowieści o Lublinie zajmuje się Laboratorium Nowych
Mediów. Jest to uniwersalny i zintegrowany opis miasta w obsza-
rze jego dziedzictwa kulturowego i  historii.  Pracownia Edukacji
i Animacji w Bramie ma na celu realizowanie projektów edukacyj-
nych i animatorskich Ośrodka. W ramach działalności Pracowni
Historii Mówionej rejestrowane i upowszechniane są wspomnie-
nia mieszkańców Lublina związane z historią miasta, organizowa-
ne są działania edukacyjne i animatorskie na rzecz popularyzacji
programu „Historii Mówionej” oraz prowadzony jest portal interne-
towy prezentujący zgromadzone materiały.

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie
wydawał gazetę „PA.RA" (łącznie 18 numerów). Regularnie wy-
dawany magazyn miał na celu zaprezentowanie ducha wolności,
jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. W periodyku swo-
je  miejsce  znalazły  artykuły  (217),  felietony,  wywiady,  komiksy
(16), kolaże, archiwalne fotografie (503) oraz wyimki z dawnych
gazet. W wydawanie magazynu zaangażowanych było aż 38 au-
torów. „PA.RA” dystrybuowana była bezpłatnie w wersji papiero-
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wej w lubelskich szkołach oraz 54 punktach w przestrzeni miasta
w łącznym nakładzie wynoszącym 66 000 egzemplarzy. W ramach
projektu  została  stworzona  również  strona  internetowa,  na której
m.in. można było dzielić się swoimi wspomnieniami czy opowieścia-
mi związanymi ze stuleciem niepodległości. W 2018 r. liczba wejść
na stronę wynosiła 55 862 przez ponad 14 tys. użytkowników. 

W roku sprawozdawczym instytucja zorganizowała XI edycję Fe-
stiwalu „Miasto Poezji”. Przez 11 lat istnienia festiwal, dzięki swojej
wyjątkowej atmosferze i  tradycji,  stał  się przestrzenią do rozmów
o poezji, spotkań z poetami, a także do prowadzenia różnorodnych
działań społeczno-artystycznych popularyzujących poezję. Ponadto,
odbyła się VIII edycja festiwalu „Śladami Singera” oraz VI. edycja
Międzynarodowego Festiwalu „Spotkania z opowiadaczami świata".

Na przełomie listopada i grudnia po raz czwarty odbył się festiwal
TypoLub. Program festiwalu opiera się na konferencjach połączo-
nych z cyklem warsztatów.

Ponadto  we  współpracy  z  „Gazetą  Wyborczą"  zorganizowano
drugą edycję Akademii Opowieści, która w 2018 r. odbyła się pod
hasłem „Nieznani bohaterowie naszej niepodległości". Ideą tej edy-
cji  festiwalu było przybliżenie sylwetek nieznanych dotąd postaci,
dzięki którym Polska odzyskała w 1918 r. niepodległość.

W 2018 r. kontynuowano projekt pn. Akcja „Reinhardt" – w kręgu
Zagłady, który został stworzony w celu upamiętnienia 75. rocznicy
„Aktion Reinhardt”  – rocznica likwidacji getta na Podzamczu w Lu-
blinie. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono szereg działań
popularyzacyjno-edukacyjnych mających na celu zwrócenie uwagi
na sam przebieg akcji „Reinhardt" oraz podkreślenie roli miasta Lu-
blin jako miejsca zagłady Żydów polskich. W ramach projektu Akcja
„Reinhardt" – w kręgu Zagłady zorganizowano seminarium „opowie-
dzieć / unicestwienie – nieobecność – ślady".

W ramach działalności  wydawniczej w 2018 r.  wydano siedem
publikacji m.in. „Scriptores":Marzec '68: Bunt i propaganda. Marzec
1968 w Lublinie, Przewodnik trasą „Poematu o mieście Lublinie Jó-
zefa Czechowicza" autorstwa Tomasza Pietrasiewicza oraz „Teatr
Pamięci Teatru NN. Flesze" Pawła Próchniaka.

Teatr NN jest jedną z 7 instytucji wchodzących w skład Lubelskiej
Biblioteki Wirtualnej. Zasoby Ośrodka obejmują ponad 96 000 arty-
kułów, książek, relacji historii mówionych oraz fotografii.  Instytucja
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może też poszczycić  się atrakcyjnymi zasobami internetowymi.
Według  Google  Analytics  całkowita  liczba  odsłon  wszystkich
stron internetowych  Ośrodka  to  2 330 910,  a  konto  na  portalu
YouTube zostało odwiedzone przez ok. 53 000 użytkowników. 

1.7. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego 
w Lublinie

Sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskie-
go w Lublinie obejmuje 40 filii zlokalizowanych na terenie całego
miasta, w których obok udostępniania posiadanych zbiorów pro-
wadzona jest szeroko pojęta działalność kulturalno-oświatowa dla
wszystkich grup wiekowych w tym czytelników z niepełnospraw-
nościami. 

W czerwcu 2018 r. otwarta została nowa flilia nr 40 Biblioteka
na Poziomie w dzielnicy Szerokie. Jest to miejsce bardzo nowo-
czesne o interesującym designie. Oprócz tradycyjnej formy korzy-
stania z zasobów biblioteki, czytelnicy mają dostęp do  antresoli
ze stanowiskami komputerowymi oraz punkt odsłuchu audiobo-
oków.

W 2018 r. instytucja włączyła się w obchody 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości poprzez organizację: wystaw
objazdowych „Chłopcy malowani. Poezja i proza Legionów Pol-
skich" oraz „Wolność i poeci", gry miejskiej Zagrajmy w bibliotekę
edycja 2, cyklu prelekcji Drogi do wolności, cykl zajęć Historia jest
OK!,  wykładów  Haliny  Danczowskiej  o  wybitnych  Lublinianach
związanych  z  ruchem  wolnościowym  oraz  Zdzisława  Bielenia
na temat powstania styczniowego na Lubelszczyźnie, IV Przeglą-
du Recytatorskiego Przedszkolaków „Ojczyzna w poezji-kto Ty je-
steś? Polak mały", promocji książki Zbigniewa Kiełba „Zapomnia-
ny"  kaniowczyk –  ppłk  St.  Magnuszewski,  konkursów,  spotkań
i lekcji bibliotecznych.

Instytucja prowadzi działania mające na celu integrację osób
starszych  oraz  wsparcie  dla  osób  z  niepełnosprawnościami.
W 2018 r.  zorganizowano  szereg  inicjatyw  na  rzecz  seniorów
m.in. cykliczne spotkania w Klubie Aktywnego Seniora, Dyskusyj-
ne Kluby Książki, Kluby Czytelnicze READCOM oraz Akademia
Seniora, zajęcia komputerowe, zajęcia z gimnastyki tai-chi, udział
w Tygodniu  Dialogu Międzypokoleniowego i  Lubelskich  Dniach
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Seniora  oraz  w  akcji  60+Kultura.  Czternaście  filii  otrzymało
w 2018 r. certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

W  2018 r.  dokonano  zakupu  24 453  woluminów  na  kwotę
534 528,79 zł oraz 4 028 jednostek zbiorów specjalnych na kwotę
91 157,16 zł. Łączny zakup zbiorów wyniósł 625 685,95 zł. Z usług
instytucji  skorzystało 67 249 czytelników. W okresie sprawozdaw-
czym filie odnotowały 703 984 odwiedzin, w tym 561 316 w wypoży-
czalniach, 51 798 w czytelniach oraz 90 870 w Publicznych Punk-
tach  Dostępu  do  Internetu.  Czytelnicy  wypożyczyli  ogółem
1 555 346  jednostek  bibliotecznych,  w  tym  1 262 075  książek,
184 357  egzemplarzy  gazet  i  czasopism oraz  108 914  jednostek
zbiorów specjalnych. Wypożyczenia elektroniczne funkcjonują w 16
filiach. Prowadzono prace nad retrokonwersją zbiorów w trzech ko-
lejnych filiach.

1.8. Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

Do  cyklicznych  wydarzeń  kulturalnych  realizowanych  przez
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” należą
Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Międzynarodowy
Festiwal Najstarsze Pieśni Europy oraz Festiwal Sztuki w Przestrze-
ni Publicznej OPEN CITY. W 2018 r. szczególnym wydarzeniem był
premierowy  spektakl  „Chiński  Nowy  Rok”  – Pekińska  Akademia
Tańca – Youth Dance Company. Pekińska Akademia Tańca to eks-
kluzywna szkoła tańca w Chinach, której tancerze prezentują nowe
techniki taneczne, rozwijają swoje umiejętności oraz eksperymentu-
ją z nowatorskimi formami sztuki.  Na program spektaklu „Chiński
Nowy Rok” złożyło się siedem etiud tanecznych łączących chińską
tradycję z nowoczesnością m.in. „W rytm pieśni”, „Oda do kwiatu lo-
tosu”, czy „Żółta Rzeka”. Układy taneczne oparte były na klasycz-
nych chińskich poematach i tańcach. „Chiński Nowy Rok” to wspól-
na produkcja Ośrodka „Rozdroża” oraz Centrum Spotkania Kultur. 

Jednym  z  czołowych  projektów  realizowanych  przez  Ośrodek
„Rozdroża”  jest  Festiwal  Tradycji  i  Awangardy  Muzycznej  KODY,
który  w 2018 r.  miał  swoją  edycję.  Formuła  Festiwalu  opiera  się
na szukaniu wspólnej problematyki i określania podobieństw pomię-
dzy odległymi zjawiskami kulturowymi zarówno w przestrzeni, cza-
sie jak i w różnych gatunkach muzyki i sztuki. Tradycyjnie w progra-
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mie festiwalu znalazły się dzieła specjalnie zamówione oraz pre-
mierowe wykonania utworów dotychczas w Polsce nieobecnych.

Na przełomie września i października 2018 r. odbyła się XVIII
edycja Międzynarodowego Festiwalu  Najstarsze Pieśni  Europy,
która  została  poświęcona  ruchowi  kulturowemu  powstałemu
na przełomie lat 70-tych i 80-tych w Europie Środkowo-Wschod-
niej. Ruch ten związany był z powrotem do korzeni muzycznych
oraz rekonstrukcją archaicznych pieśni,  tańców i muzyki instru-
mentalnej.

W 2018 r.  miała miejsce X edycja Festiwalu Sztuki  w Prze-
strzeni Publicznej Otwarte Miasto/Open City, uważanego za jed-
no z najważniejszych cyklicznych wydarzeń we wschodniej Pol-
sce, podczas którego prezentowana jest sztuka współczesna.

W roku sprawozdawczym kontynuowano działania Muzycznej
Sceny  Eksperymentalnej,  w  ramach  której  zorganizowano cykl
koncertów muzyki improwizowanej pn. IMPRODUOS. Do udziału
w  projekcie  zaproszono  lubelskich  artystów  wywodzących  się
z różnych generacji muzyków improwizujących.

Ośrodek włączył się w obchody VII edycji Lubelskich Dni Se-
niora,  w ramach których odbyła się projekcja filmów poświęco-
nych zrealizowanym edycjom Festiwalu Tradycji i Awangardy Mu-
zycznej  KODY oraz  Festiwalu  Sztuki  w  Przestrzeni  Publicznej
Otwarte Miasto. 

Ponadto, Ośrodek „Rozdroża” w roku sprawozdawczym konty-
nuował działalność edukacyjną, w ramach której odbyły się spo-
tkania ze studentami oraz zajęcia wokalne. Wydarzeniami towa-
rzyszącymi  był  koncert  zespołu  Syny  oraz  projekt  European
Workshop for Contemporary Music, będący efektem współpracy
młodych wykonawców z Polski i Niemiec.

1.9. Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” realizujący działalność me-
rytoryczną w głównej siedzibie przy ul. Judyma 2a oraz w Dzielni-
cowym Domu Kultury „Czuby Południowe” przy ul. Wyżynnej 16,
tworzy  atrakcyjną  ofertę  edukacji  artystycznej  dla  odbiorców
w różnym wieku, prezentuje dokonania twórców, promuje talenty,
buduje program twórczego spędzania wolnego czasu – odpowia-
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dając na potrzeby środowiska lokalnego i przy jego współpracy two-
rząc ofertę kulturalną. 

Działalność programowa DDK Węglin  obejmuje obszary tema-
tyczne tj: edukacja kulturalna jako poszerzanie pola wyboru (warsz-
taty edukacji artystycznej w głównych dziedzinach sztuki: muzyka,
taniec, teatr, sztuki wizualne prowadzone w formie zajęć indywidual-
nych  i  grupowych,  których  podstawowym  celem  jest  oswajanie
z daną dziedziną sztuki, nauka umiejętności z nią związanych oraz
rozwijanie talentów i promowanie dorobku). Prezentacją najciekaw-
szych zjawisk sztuki w formie cykli tematycznych: filmowym – „Aka-
demia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych”, teatralnym – „T1A” (Te-
atr Jednego Aktora), muzycznym – „Peryferia”, „Zawsze klasyka”, li-
terackim – „Wieczne Czytanie”, „Spis Treści” oraz sztuk wizualnych
– „Ach, Sztuka!” zajmuje się dział pod nazwą Duża Dawka Kultury
na Węglinie.

W roku sprawozdawczym kontynuowano wydawanie we współ-
pracy z Radami Dzielnic: Czuby Południowe, Konstantynów, Węglin
Południowy oraz Węglin Północny kwartalnika „GO!” (nakład każde-
go numeru to 12 500 egzemplarzy).

Instytucja w ramach programu współfinansowanego ze środków
Narodowego  Centrum  Kultury  „Ojczysty  –  dodaj  do  ulubionych
2018” zrealizowała projekt „Jak to się mówi?”, a w ramach progra-
mu „Kultura – Interwencje 2018” zrealizowano projekt „T1A: HISTO-
RIA”. W 2018 r. Instytucja była inicjatorem m.in. premiery teledysku
„To i  tamto” zespołu The Węgliners oraz wydania książki  „Smaki
Węglina”. Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” był organizatorem wie-
lu wydarzeń o znaczącej randze dla okolicznych mieszkańców tj. 5
Miejski Konkurs Plastyczny „Archipelag Wysp Przedziwnych”, Wiel-
kanocne  Warsztaty  Wiosenne,  Niezwykły  Warsztat  Gwiazdkowy
oraz  warsztat  komiksowy  „Jak  Feniks  z  popiołów  –  patriotyczne
warsztaty komiksowe”.

W 2018 r. Instytucja była jednym z operatorów interdyscyplinar-
nego programu Dzielnice Kultury.  Celem strategicznym programu
jest zwiększenie potencjału kulturalnego dzielnic Lublina i aktywne-
go uczestnictwa w działaniach kulturalnych mieszkańców Lublina
oraz podniesienie ich kompetencji kulturowych. W ramach przedsię-
wzięcia zrealizowano 27 projektów w 9 dzielnicach miasta.
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Instytucja  może  poszczycić  się  sukcesami  jej  pracowników.
W 2018 r. Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego za pie-
lęgnowanie i ochronę tradycji  regionu oraz Nagrodę Okoliczno-
ściową  Prezydenta  Miasta  Lublin  otrzymała  Marta  Graban-
Butryn, a Ewelina Drzał otrzymała wyróżnienie w konkursie „Tra-
dycja. Transgresje” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Te-
atrów  Tańca  SCENA OTWARTA w  Tarnowie.  Liczne  nagrody
otrzymały też grupy artystyczne m.in. Zespół „Lubelskie Czader-
ki” oraz zespół chóralny „Bello Canto”, a także uczestnicy warsz-
tatów i podopieczni instytucji.

1.10. Teatr Stary w Lublinie

Teatr Stary w Lublinie oferuje bogaty i  różnorodny repertuar,
na który składają się m.in. spektakle, spotkania z twórcami, kon-
certy, seanse filmowe, debaty o kulturze. Budynek, w którym mie-
ści  się  instytucja,  jako  zabytek,  jest  również  udostępniany  dla
zwiedzających. W 2018 r. na scenie Teatru odbyło się 285 wyda-
rzeń, w których udział wzięło 36 918 widzów (średnia frekwencja
wynosiła 94 %).

W roku sprawozdawczym w ramach pięciu bloków tematycz-
nych (teatr i opera, muzyka, film, dzieci, debaty) odbyło się pra-
wie 300 wydarzeń. W ramach cyklu „Teatr" w pierwszym półroczu
2018 r. zaprezentowano spektakle z udziałem wybitnych aktorów
(Krystyna Janda, Ewa Błaszczyk, Jacek Fedorowicz, Andrzej Ma-
stalerz) jak i reżyserów (Edward Wojtaszek, Anna Augustynowicz,
Magda Umer). Sporą część repertuaru stanowiły adaptacje tek-
stów polskich autorów m.in. „3 x Mrożek" Sławomira Mrożka (Te-
atr Polski w Warszawie), „Ślub" Witolda Gombrowicza (Teatr im.
Jana Kochanowskiego w Opolu) oraz „Dwoje biednych Rumunów
mówiących po polsku" Doroty Masłowskiej (Teatr Ludowy w Kra-
kowie). Prezentowane były spektakle teatralne o charakterze al-
ternatywnym tj. „Wot tokaja żyźn" teatru Biuro Podróży z Pozna-
nia, „Humanka" Teatru Polskiego w Bielsku-Białej",  jak również
spektakle muzyczne m.in. „Piękny i nieczuły" Teatru Polonia, „Ka-
lina®" Teatru Nowego w Poznaniu oraz „Przybora na 102" Magdy
Umer i Mumio.

Cykl  „Muzyka"  ma na celu zaprezentowanie najciekawszych
polskich i zagranicznych artystów i zespołów będących przedsta-
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wicielami różnych stylów muzycznych. W 2018 r. na deskach Teatru
Starego odbyły się koncerty formacji takich jak Pianohooligan, Atom
String Quartet, Marcin Wasilewski Trio, Katarzyna Groniec, KRÓL,
Lubelska  Federacja  Bardów,  jak  również  przedstawicieli  piosenki
aktorskiej  (Zbigniew  Zamachowski,  Marcin  Januszkiewicz,  Anna
Sroka-Hryń).

Blok tematyczny „Film" to okazja do zapoznania lubelskiej  pu-
bliczności z polską i zagraniczną kinematografią. Wybranym poka-
zom towarzyszą spotkania z twórcami. W 2018 r. byli to Anna Ja-
dowska, Michał Merczyński, Maria Maj, Paweł Maślona i Magdalena
Łazarkiewicz. Prezentowane filmy zostały wybrane przez kuratora
cyklu – Magdę Sendecką.

Najmłodszym widzom Teatru dedykowany jest blok „Dzieci", któ-
ry podzielono na cztery cykle: Mała Muzyka (zajęcia muzyczne dla
dzieci w wieku 0-3 lata), Spektakle dla najmłodszych (dla dzieci do
6 roku życia), Bajkowa niedziela (czytanie lektur dla dzieci w wieku
3-8 lat) oraz Filmowa niedziela (prezentacja projekcji filmowych dla
dzieci w wieku 4-10 lat).

Ostatni blok tematyczny to „Debaty", w ramach którego realizo-
wane są rozmowy o kulturze i literaturze. Składa się on z dwóch cy-
kli: Bitwa o literaturę i Bitwa o kulturę. Kuratorami bloku są Grażyna
Lutosławska, Łukasz Drewniak i Jerzy Sosnowiski, a ich rozmówca-
mi – wybitne w postaci polskiej kultury i nauki m.in. Katarzyna Miller,
Cezary Hunkiewicz, Jacek Kopyciński i Andrzej Saramonowicz.

W  roku  sprawozdawczym  Teatr  Stary  w  Lublinie  uczestniczył
w programie Nocy Kultury.  Z  okazji  dziesięciolecia  Studia  Munka
wyświetlono trzy bloki najciekawszych debiutanckich filmów krótko-
metrażowych młodych reżyserów.  Instytucja  włączyła się  również
w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Teatr  Stary w Lublinie jest  partnerem programu „Rodzina Trzy
Plus”, posiada certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom" oraz hono-
ruje Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

1.11. Warsztaty Kultury w Lublinie

Warsztaty Kultury w Lublinie budują swój program poprzez prak-
tykę „kultury czynnej” tworząc ofertę dla odbiorców indywidualnych,
którzy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym, poszerza-
jąc jednocześnie swoją wiedzę. Instytucja jest organizatorem naj-
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większych i najpopularniejszych wśród mieszkańców Lublina oraz
turystów  wydarzeń  kulturalnych  w  mieście  tj.  Nocy  Kultury,
Wschodu Kultury – Inne Brzmienia Art'n'Music Festival, Carnava-
lu Sztukmistrzów oraz Jarmarku Jagiellońskiego. Przedsięwzięcia
te co rok przyciągają turystów, twórców i artystów z całego świa-
ta.

Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art'n'Music Festival to wyda-
rzenie  umożliwiające  obcowanie  z  najciekawszymi  zjawiskami
muzycznymi na pograniczu różnych gatunków i tradycji. Uznawa-
ny jest za jeden z najbardziej inspirujących i odkrywczych w Pol-
sce.

Carnaval  Sztukmistrzów  (nawiązujący  nazwą  do  postaci
Sztukmistrza z Lublina, bohatera książki noblisty Izaaka Bashevi-
sa Singera) co roku gromadzi artystów sztuki cyrkowej z wielu
krajów  Europy.  Jest  największym  festiwalem  nowego  cyrku
w Polsce. Ubiegłoroczny program obfitował w spektakle plenero-
we w przestrzeni miasta prezentujące najnowsze trendy nowego
cyrku.

Jarmark  Jagielloński  to  wyjątkowe  wydarzenie  stwarzające
okazję do poznania kultur  tradycyjnych z krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Festiwal składa się z kilku modułów tematycz-
nych m.in. jarmarku rękodzielniczego, podczas którego zaprezen-
towało się 270 twórców z całej Europy. Dużą popularnością cie-
szyły się warsztaty i pokazy rękodzieła oraz występy taneczne,
wokalne i instrumentalne.

W ciągu całego roku instytucja realizowała projekty z zakresu
edukacji i animacji kultury: Miasto Movie – cykl bezpłatnych poka-
zów  filmowych,  Magiczna  Latarnia  –  projekt  odpowiadający
na potrzeby edukacji  audiowizualnej  najmłodszego widza,  Spo-
tkania  Praktyczne  –  cykl  interdyscyplinarnych  warsztatów  rze-
mieślniczych i spotkań z inspirującymi ludźmi, Warsztat Fotogra-
ficzny  –  miejsce  poświęcone szlachetnym technikom fotografii,
Mała  Majsternia  –  działania  edukacyjne  skierowane  do  dzieci
i dorosłych, Lubelskie Święto Kwiatów oraz Lekcje sztuki dla ma-
łych  i  dużych  na  placu  Litewskim  –  cykl  interdyscyplinarnych
i międzypokoleniowych  warsztatów  i  spotkań  zachęcających
mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu, Magazyn
Kultura Enter – internetowy magazyn poświęcony tematyce kultu-
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ralnej  i  społeczno-politycznej,  Medialab  –  Pracownia  technolo-
giczno-artystyczna Warsztatów Kultury – przestrzeń do spotkania
sztuki, technologii i nowych mediów, Spotkania z kulturą – interdy-
scyplinarny program obejmujący m.in. warsztaty, spotkania, koncer-
ty oraz pokazy filmowe, Wschodni Express – cykl wydawniczy uzu-
pełniony o cykl spotkań i debat z pisarzami, artystami i intelektuali-
stami z krajów Europy Wschodniej, Laboratorium Sztuki Społecznej
(LSS) – interdyscyplinarny i międzynarodowy projekt wykorzystują-
cy przestrzeń publiczną do współuczestnictwa i współdziałania. 

W 2018 r. Instytucja kolejny raz była operatorem programu Dziel-
nice Kultury. Ubiegłoroczna edycja projektu miała na celu włączenie
się mieszkańców dzielnic Lublina w lubelskie obchody 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości. 

Hasłem  przewodnim  ubiegłorocznej  edycji  Nocy  Kultury  (2/3
czerwca) było MiastoMomenty – suma przeżyć, zachwytów i zadzi-
wień. Podczas wydarzenia upamiętniono nieistniejącą już ul.  Kra-
wiecką, która przed II wojną światową była centralną częścią ży-
dowskiego Lublina.

2. Inne działania w zakresie kultury

2.1. Promocja miasta

Działania promocyjne:
• działania promocyjne związane z promocją lubelskich obchodów

100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę „LUBLIN 1918-
2018. INSPIRUJE NAS WOLNOŚĆ”. Lublin ma szczególne pra-
wo i obowiązek do mówienia o niepodległości i jej świętowania.
W sposób szczególny chcieliśmy zwracać uwagę na zjawiska,
które rozpoczęły się w naszym mieście, a następnie miały wpływ
na ruchy niepodległościowe w całej Polsce:
- działania związane z przygotowaniem i realizacją lubelskich ob-
chodów  100-lecia  odzyskania  niepodległości  przez  Polskę.
Współpraca przy tworzeniu koncepcji i programu obchodów, bie-
żąca obsługa interesantów oraz podmiotów realizujących działa-
nia w ramach jubileuszu, obsługa skrzynki pocztowej adresu wol-
nosc@lublin.eu, przygotowywanie i prowadzenie kalendarza wy-
darzeń,  współpraca  z  podmiotami  organizującymi  wydarzenia
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w ramach obchodów, współpraca przy administrowaniu profi-
lem Lublin700/Inspiruje nas wolność na portalu Facebook,
- współpraca przy tworzeniu serwisu internetowego dedykowa-
nego lubelskim obchodom100-lecia odzyskania niepodległości:
www.wolnosc.lublin.eu. Administrowanie i redakcja strony oraz
bieżące zamieszczanie informacji. W efekcie  powstał funkcjo-
nalny  serwis  wizerunkowy  dedykowany lubelskim obchodom
100-lecia odzyskania niepodległości Stworzono bogate źródło
wiedzy i opowieści o historii Lublina,
- materiały graficzne – do komunikacji jubileuszu oraz jego pro-
gramu wykorzystano,  mi.in.  materiały drukowane. Wykonano
projekt graficzny, skład, łamanie i wydruk folderu „Lublin 1918-
2018. Inspiruje nas wolność”, który następnie został rozdystry-
buowany na terenie  miasta w szkołach,  instytucjach kultury,
punktach obsługi turystów, Miejscach Inspiracji,  podczas licz-
nych konferencji oraz wydarzeń kulturalnych,
- promocja koncertu „Siła Kobiet” inaugurującego obchody lu-
belskich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę (m.in. zlecenie internetowej kampanii reklamowej kon-
certu,  wyprodukowanie spotu reklamowego oraz wyemitowa-
nie  spotu  na  antenie  stacji  radiowych  Radia  Złote  Przeboje
oraz w programach radiowych nadawanych w internecie, doku-
mentacja fotograficzna wydarzenia),
- promocja podczas organizacji wystawy na Zamku Lubelskim
pt: „Czas na niepodległą”,
-  przeprowadzenie  kampanii  promocyjnej  koncertu  z  okazji
Dnia  Solidarności  i  Wolności  –  40-lecie  zespołu  Bajm
30.08.2018 r. (w tym realizacja spotu Video z koncertu z okazji
Dnia  Solidarności  i  Wolności  –  40-lecie  zespołu  Bajm
30.08.2018 r. wraz z montażem i postprodukcją),
- produkcja 90 sekundowego spotu promującego inscenizację
teatralna  w  Pałacu  Lubomirskich  w  dniu  7-8.11.2018 r.
w związku z promocją lubelskich obchodów 100-lecia odzyska-
nia niepodległości „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność”,
- wykonanie iluminacji  świetlnej budynku Ratusza w związku
z lubelskimi  obchodami  100-lecia  odzyskania  niepodległości
przez Polskę „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność”,
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- przygotowanie i promocja inscenizacji teatralnej „Lublin. Stolica”
w wykonaniu grupy Poławiacze Pereł Improv Teatr na Wydziale
Politologii UMCS (przeprowadzenie warsztatów dla aktorów wraz
z przygotowaniem aktorskim do spektaklu,  zapewnienie  nagło-
śnienia, oświetlenia i obsługi technicznej, rejestracja audio-wideo
wraz z transmisją live do internetu, wykonanie zdjęć reportażo-
wych),
-  wszystkie  główne wydarzenia  programowe jubileuszu zostały
udokumentowane w formie zdjęć, które następnie zostały wyko-
rzystane do stworzenia prezentacji podsumowującej ten wyjątko-
wy jubileusz.

2.2. Pozostałe działania w zakresie tworzenia, upowszechniania i 
rozwoju kultury

W 2018 r. były to następujące działania:
• przygotowywanie  informacji  w  ramach  monitorowania  Strategii

Rozwoju Lublina na lata 2013-2020,
• zbieranie i opracowywanie danych niezbędnych do udzielenia in-

formacji podmiotom zewnętrznym (m. in. ankieta Rzeczpospoli-
tej, System Analiz Samorządowych, dane dla GUS, MOPR, ON,
CA, Gazety Prawnej, konkursu Lodołamacze, miejskiego zespołu
ds. rewitalizacji, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ankieta Efekty zewnętrzne
generowane przez działalność muzeów zamkowych i pałacowych
w Polsce),

• prowadzenie  spraw  związanych  z  realizacją  projektu  EEPAP
(East European Performing Arts Platform),

• analiza sprawozdań miejskich instytucji kultury,
• realizacja Programu „Dzielnice Kultury”  – „Dzielnice Kultury" to

jeden z programów operacyjnych Strategii Rozwoju Kultury Lubli-
na na lata 2013-2020. Jego celem jest  zwiększenie potencjału
kulturalnego dwudziestu siedmiu dzielnic Lublina, a także podnie-
sienie poziomu uczestnictwa w kulturze oraz kompetencji kulturo-
wych lublinian.  Program „Dzielnice Kultury" stanowi odpowiedź
na silne skupienie instytucji oraz infrastruktury kulturalnej w cen-
trum, które zagraża pogłębianiem dysproporcji w dostępie do kul-
tury na terenie poszczególnych obszarów miasta. Program koor-
dynowany jest przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin. Jego
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realizacją zajmują się trzy miejskie instytucje kultury – operato-
rzy Programu. W 2018 r. odbyła się szósta edycja programu
„Dzielnice Kultury", która z okazji lubelskich obchodów 100-le-
cia odzyskania przez Polskę niepodległości przebiegła pod ha-
słem „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność”. W ramach tej
edycji  zrealizowano  łącznie  125  projektów  o  wartości
1 152 844,00 zł.

2.3. Wspieranie działalności kulturalnej i twórczości – nagrody i 
stypendia w dziedzinie kultury

W oparciu o Uchwałę nr  745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin
z dn. 25.04.2013 r. w sprawie sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej i  upowszechniania kultury Prezy-
dent Miasta Lublin przyznał:
• Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2017 r. w wys. 25 000 zł

dla grupy nieformalnej Łukasza Witt-Michałowskiego  reżysera
teatralnego, aktora, założyciela i dyrektora lubelskiej Sceny In
Vitro i Marcina Wrońskiego pisarza, redaktora, autora serii kry-
minałów  o  Komisarzu  Maciejewskim  za  wybitne  dokonania
w dziedzinie twórczości artystycznej, wielowymiarową i wizjo-
nerską działalność na rzecz lubelskiej kultury, odwagę w po-
dejmowaniu  nowych  wyzwań,w  szczególności  za  realizację
oryginalnej  plenerowej  adaptacji  książki  „Pogrom w przyszły
wtorek”,

• Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2017 r.
w wys. 25 000 zł dla Fundacji Sztukmistrze za realizację orygi-
nalnych przedsięwzięć prezentujących sztukę nowego cyrku,
bogatą działalność w zakresie edukacji kulturalnej i artystycz-
nej, w szczególności za organizację 40. Europejskiej Konwen-
cji Żonglerskiej, Konkursu Etiud Nowocyrkowych „Cyrkulacje”,
konkursu dla utalentowanych studentów „Open Stage” i cyklu
spektakli „Variete”,

• Nagrodę  Miasta  Lublin  za  Całokształt  Działalności  w  wys.
30 000 zł dla Waldemara Michalskiego  – pisarza, poety, ese-
isty,  recenzenta,  publicysty,  redaktora,  krytyka  literackiego
za bogaty i różnorodny dorobek artystyczny, wyróżniającą się
ponad 60-letnią pracę twórczą, indywidualny i wyjątkowy styl,
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konsekwentne i niestrudzone działania na rzecz popularyzacji li-
teratury i dziedzictwa polskich pisarzy oraz dorobku lubelskiego
środowiska literackiego,

• Nagrodę Miasta  Lublin  dla  Mecenasa Kultury  2017 r.  otrzymał
BUDIMEX S. A. za konsekwentne prowadzenie polityki społecz-
nej odpowiedzialności biznesu, znaczący wpływ na jakość oferty
kulturalnej Lublina poprzez hojne wspieranie  organizacji  przed-
sięwzięć kulturalnych oraz wielką przychylność i życzliwość dla
lubelskiego środowiska kultury.
Ponadto  w  oparciu  o  ww.  Uchwałę,  Prezydent  Miasta  Lublin

przyznał również Nagrody Okolicznościowe osobom fizycznym lub
grupom nieformalnym. W 2018 r. zostało wypłaconych 88 Nagród
Okolicznościowych w łącznej wys. 185 152 zł, z czego 1 152 zł sta-
nowi kwota podatku odprowadzonego od 4 Nagród Okolicznościo-
wych wypłaconych pod koniec 2018 r. Oprócz tego Prezydent przy-
znał w 2018 r. jeszcze 33 Nagrody Okolicznościowe w łącznej wys.
33 000 zł, które zostały wypłacone w styczniu 2019 r.

Stypendia  dla  osób  zajmujących  się  twórczością  artystyczną
i upowszechnianiem kultury:
• 27.06.2016 r.  Rada Miasta Lublin  podjęła Uchwałę nr  514/XIX/

2016 w sprawie sprawie sprawie szczegółowych warunków i try-
bu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczo-
ścią artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.
W oparciu o tę Uchwałę Prezydent Miasta Lublin przyznał:57 sty-
pendiów dla 57 osób na realizację w 2018 r. projektów z zakresu
twórczości artystycznej lub upowszechniana kultury (projekty sty-
pendialne) w łącznej wys. 462 350 zł, najwyższe stypendium to
10 000 zł, najniższe 4 000 zł,

• 45 stypendiów dla 45 osób za osiągnięcia artystyczne o randze
międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2017 r. w łącz-
nej wys. 28 500 zł, najwyższe stypendium wyniosło 1 200 zł, naj-
niższe 300 zł,

• 7 stypendiów dla 5 osób na czynny udział w międzynarodowym
lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, przeglądzie lub projekcie
kulturalnym odbywającym się poza Lublinem (programy wyjazdo-
we)  w  łącznej  wys.  9 150 zł,  najwyższe  stypendium  wyniosło
2 500 zł, najniższe 300 zł.
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Wszystkie  stypendia  zostały  wypłacone.  Na  stypendia
w 2018 r. przeznaczono łącznie 500 000 zł.

3. Działalność w zakresie sportu i turystyki

Wydział Sportu i Turystyki prowadzi aktywną działalność w za-
kresie kreowania polityki rozwoju sportu, turystyki i wypoczynku.

3.1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”

Z obiektów ośrodka korzystały kluby sportowe realizujące pro-
gramy szkoleniowe, biorące udział w zawodach lub rozgrywkach,
szczególnie w koszykówce, piłce ręcznej, siatkówce, żużlu, piłce
nożnej, zapasach, karate, pływaniu, boksie, futsalu, lekkiej atlety-
ce.

Komunalne  obiekty  sportowe  udostępniane  były  również
na potrzeby  uczniów szkół  prowadzonych  przez  Gminę  Lublin.
Szczególnym powodzeniem wśród szkół cieszyła się możliwość
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na pływalniach miej-
skich. Zajęcia te prowadzone były na basenie Aqua Lublin oraz
w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Łabędzia”.  Pływalnie miej-
skie udostępniane były również na potrzeby prowadzenia zajęć
nauki pływania dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych
realizowanych ze środków finansowych pochodzących z Minister-
stwa Sportu i  Turystyki  w ramach „Projektu powszechnej nauki
pływania – Umiem Pływać”.

Mieszkańcom zostały udostępnione również tereny rekreacyj-
ne nad Zalewem Zemborzyckim, ścieżka rowerowa wokół Zalewu
Zemborzyckiego oraz boiska sportowe.

Komunalne obiekty sportowe prowadzone przez Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o. gościły
w 2018 r.  liczne imprezy sportowe, zarówno o randze krajowej,
jak i międzynarodowej, a wśród nich takie, jak:
• I Multi Liga Wojewódzka (połączone I runda Ligi Dzieci i Mło-

dzików 11-12 lat i I runda Ligi Juniorów 13 lat i starsi) w pływa-
niu 27.01.2018 r.,

• zawody pływackie – Memoriał  Henryka Kossakowskiego 16-
17.02.2018 r.,
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• zawody pływackie „O Laur Lubelskiego Koziołka" 24.02.2018 r.,
28.04.2018 r., 23.06.2018 r.,

• Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików w pływa-
niu 24-25.03.2018 r.,

• Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów i Juniorów Młodszych
w Taekwon-do 18.03.2018 r.,

• Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu
18.03.2018 r.,

• 1/16 oraz 1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej
kobiet 06-07.04.2018 r., 27-29.04.2018 r., 

• Grand Prix – Puchar Polski w pływaniu 10-11.03.2018 r.,
• Akademickie  Mistrzostwa  Polski  w  lekkiej  atletyce  25-

27.05.2018 r.,
• Memoriał  im.  Leszka  Marii  Roupperta  w  koszykówce

21.04.2018 r.,
• Turniej Półfinałowy Mistrzostw Polski Juniorów U18 w koszyków-

ce mężczyzn 27-29.04.2018 r.,
• Turniej klas profilowanych w pływaniu 16.05.2018 r.,
• II Runda Ligi Szkół Mistrzostwa Sportowego w pływaniu 31.05-

02.06.2018 r.,
• Turniej Lublin Basket Cup 2018 z udziałem drużyn  koszykówki

chłopców z Miast Partnerskich Miasta Lublin 31.05-03.06.2018 r.,
• Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10 i 11 lat w pływaniu

02-03.06.2018 r.,
• Mecz Bokserski Lublin-Wielkopolska, który odbył się w ramach

Ekstraligi Boksu Olimpijskiego 10.06.2018 r.,
• Mistrzostwa Studia Tańca UDS – UDS Show 2018 16.06.2018 r.,
• Turniej koszykówki Lotto 3x3 QUEST 2018 23-24.06.2018 r.,
• Turniej Piłki Nożnej Duńczyk Cup 23-24.06.2018 r.,
• mecze ekstraklasy, I i II ligi koszykówki mężczyzn,
• mecze ekstraklasy, I i II lig piłki ręcznej kobiet,
• mecze drużyny I ligi futsalu,
• mecze II ligi piłki ręcznej mężczyzn,
• mecze I ligi żużlowej,
• mecze piłkarskie na stadionie Arena Lublin oraz stadionie przy

Al. Zygmuntowskich 5,
• mecze ekstraklasy koszykówki kobiet,
• Mistrzostwa Europy Głuchych w pływaniu 01-07.07.2018 r.,
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• Ogólnopolski  Sprawdzian  Wszechstronności  Stylowej  06-
07.10.2019 r.,

• Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu 18-
22.12.2018 r.,

• zawody  pływackie  „O  Laur  Lubelskiego  Koziołka”
13.10.2018 r., 03.11.2018 r., 01.12.20018 r.,

• Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływa-
niu – II runda 02.12.2018 r.,

• 94.  PZLA  Mistrzostwa  Polski  w  Lekkiej  Atletyce  20-
22.07.2018 r.
W 2018 r. zlecono, jak co roku, wykonanie oceny stanu tech-

nicznego  urządzeń  sportowych  stanowiących  wyposażenie  39
boisk  osiedlowych,  zlokalizowanych  na  terenie  miasta.  Raport
z wykonanej oceny sporządzony przez Wojewódzki Klub Techniki
i Racjonalizacji w Lublinie posłużył do sporządzenia planu prac
modernizacyjnych  na  osiedlowych  boiskach  zlokalizowanych
na terenie Gminy Lublin w celu poprawy ich stanu technicznego,
estetycznego i bezpieczeństwa użytkowników. Zlecono zasypanie
zapadliska na boisku osiedlowym do koszykówki przy ul. Przyjaź-
ni 12. Zlecono również zakup i montaż bramki do piłki nożnej na
terenie zielonym przy ul. Romanowskiego. We wrześniu 2018 r.
zlecono wykonanie prac modernizacyjnych i remontów urządzeń
sportowych stanowiących wyposażenie osiedlowych ośmiu boisk
sportowych zlokalizowanych na terenie miasta Lublin.

W ramach realizacji współfinansowanego ze środków Minister-
stwa  Sportu  i  Turystyki  programu  „Lokalny  Animator  Sportu"
w terminie  od  1  marca  do  30  listopada  na  13  boiskach  typu
Orlik,ponad 40 animatorów organizował i realizował zajęcia i im-
prezy sportowo-rekreacyjne dla różnych grup wiekowych i  spo-
łecznych w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej, senio-
rów oraz rodzin.

3.2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

W 2018 r. Prezydent Miasta Lublin w oparciu o opinię Kapituły
Nagród,  powołanej  Zarządzeniem  nr  90/4/2018  z  dn.
27.04.2018 r., przyznał Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie spor-
tu. Laureatką Nagrody Miasta Lublin dla zawodników osiągają-
cych najwyższe wyniki sportowe w 2017 r. została Malwina Ko-
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pron,  zawodniczka  Klubu  Uczelnianego  Akademickiego  Związku
Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która
w 2017 r. zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w Lekkiej Atle-
tyce w konkurencji rzut młotem. Wysokości przyznanej nagrody to
20 000 zł.

Prezydent Miasta Lublin przyznał również 2 nagrody finansowe
dla zawodników Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Spor-
towego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uczestni-
ków XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się w dniach
9-25.02.2018 r.  w Pjongczang –  Mateusza Lutego (wys.  nagrody
3 000 zł)  oraz  pana  Grzegorza  Kossakowskiego  (wys.  nagrody
2 000 zł).  W II  półroczu 2018 r.  Prezydent  Miasta Lublin przyznał
nagrody finansowe:
• Paulinie Gubie (pchnięcie kulą), zdobywczyni złotego medalu Mi-

strzostw  Europy  w  lekkoatletce  które  odbyły  się  w  Berlinie
w 2018 r., nagrody w wys. 4 000 zł,

• Edmundowi Antczakowi, trenerowi Pauliny Guby, którego praca
trenerska przyczyniła się do osiągnięcia przez jego podopieczną
tak znakomitego wyniku sportowego, nagrody w wys. 2 000 zł,

• Panu  Mikołajowi  Kotyrze,  zdobywcy  brązowego  medalu  Mi-
strzostw  Europy  U18  w  lekkoatletyce  w  konkurencji  sztafeta
szwedzka, które odbyły się w Gyor w 2018 r., nagrody w wys.
1 600 zł.
W ramach realizacji uchwały nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta

Lublin z 21.12.2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki
sportowe, w wyniku rozpatrzenia 65 wniosków o stypendium za naj-
wyższe osiągnięcia sportowe przyznano 25 stypendiów sportowych.
Stypendia  przyznawano  25  pierwszym  osobom  znajdującym  się
na liście rankingowej. Punkty można było zdobyć za miejsca meda-
lowe bądź uczestnictwo  na ostatnich  zawodach,  takiej  rangi  jak:
Igrzyska Olimpijskie,  Igrzyska Paraolimpijskie,  Igrzyska Głuchych,
Uniwersjada, Mistrzostwa Świata, Akademickie Mistrzostwa Świata,
World Games, Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Euro-
py,  Igrzyska Europejskie,  Mistrzostwa Polski  Seniorów i  Młodzie-
żowców.  Osoby  zajmujące  miejsca  od  1  do  5  listy  rankingowej
otrzymują roczne stypendium w wys. 24 300 zł, z miejsc 6-10 otrzy-
mują 15 300 zł, z miejsc 11-15 otrzymują 9 000 zł, z miejsc 16-20
otrzymują 6 750 zł, a z miejsc 21-25 otrzymują 4 500 zł.
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Stypendium zostało przyznane zawodnikom na okres 9 mie-
sięcy, od 1 marca do 30 listopada 2018 r., przy czym za miesiące
marzec i kwiecień stypendium wypłacono z wyrównaniem w maju
2018 r.

W  wyniku  rozstrzygnięcia  konkursów  ofert,  stowarzyszenia
kultury  fizycznej  działające  na  terenie  miasta  Lublin  otrzymały
środki  finansowe  na  upowszechnianie  kultury  fizycznej  wśród
dzieci i młodzieży, w tym na:
• realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

w zespołowych  grach  sportowych  w sezonie  rozgrywkowym
2017/2018,

• realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
w sportach indywidualnych,

• sport osób niepełnosprawnych,
• organizację współzawodnictwa sportu szkolnego i  akademic-

kiego,
• organizację imprez sportowych w mieście,
• realizację  programów  szkolenia  sportowego  w  kategoriach

wiekowych seniorów,
• program MISTRZ,
• dotacje otrzymane przez stowarzyszenia sportowe w trybie art.

19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie.
Zlecone zadania publiczne przyczyniły się do osiągnięcia na-

stępujących celów:
• zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności

sportowej prowadzonej przez stowarzyszenia,
• poprawy warunków uprawiania sportu przez uczestników szko-

leń,
• popularyzacji różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci i mło-

dzieży,
• zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Trwałymi rezultatami zleconych zadań było m.in.: zrealizowa-
nie  zakładanego  programu  szkoleniowego  oraz  przygotowanie
i udział we współzawodnictwie sportowym.

W 2018 r. zlecono do realizacji 25 zadań publicznych w zakre-
sie szkolenia dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych
w  sezonie  rozgrywkowym  2018/2019.  Zadania  realizowane  są
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od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. przez 22 kluby sportowe w nastę-
pujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna (11 klubów piłkar-
skich – w tym dwa kluby specjalizujące się w piłce nożnej kobiet),
koszykówka (2 kluby koszykówka chłopców oraz 2 kluby koszyków-
ka dziewcząt), piłka siatkowa (2 kluby siatkówka dziewcząt oraz 1
klub siatkówka chłopców), piłka ręczna (2 kluby ręczna dziewcząt
i 2 kluby ręczna chłopców) i rugby (1 klub). Realizacja programów
szkolenia sportowego skierowana była do szerokiego grona dzieci
i młodzieży w wieku od 7 lat do 20 lat. Łącznie w zajęciach uczest-
niczyło  ponad  3 500  dziewcząt  i  chłopców,  w  tym  ponad  1 300
chłopców brało udział w zajęciach z piłki nożnej. Szkolenia sporto-
we realizowane były na różnych poziomach zaawansowania.

Otrzymane dotacje pozwoliły klubom na stworzenie dogodnych
warunków do uprawiania sportu oraz do regularnego udziału w sys-
temie  współzawodnictwa  sportowego  przewidzianego  dla  każdej
z wyżej wymienionych dyscyplin. Niemal w każdej z tych dyscyplin
zawodniczki  i  zawodnicy  w  trakcie  sezonu  rozgrywkowego
2018/2019 osiągają znaczące rezultaty. W 2018 r. zrealizowanych
zostało 35 zadań publicznych w zakresie szkolenia dzieci i młodzie-
ży w sportach indywidualnych.

W ramach otwartego konkursu ofert 24 stowarzyszeń kultury fi-
zycznej otrzymało dotacje na rozwój sportu seniorów w dyscypli-
nach indywidualnych oraz zespołowych grach sportowych, dla któ-
rych rok kalendarzowy stanowi sezon rozgrywkowy.

Najważniejsze osiągnięcia:
• 1  miejsce  Pauliny  Guby  (KU  AZS  UMCS  Lublin)  na  Mistrzo-

stwach Europy oraz Polski w lekkiej atletyce (pchnięcie kulą),
• 3 miejsce Konrada Czerniaka (KU AZS UMCS Lublin) na Mistrzo-

stwach Europy w pływaniu  (sztafeta 4 x  100 m stylem dowol-
nym),

• 3 miejsce Jana Świtkowskiego (KU AZS UMCS Lublin) na Mi-
strzostwach Europy w pływaniu (sztafeta 4 x 100 m stylem do-
wolnym),

• 2 miejsce Patrycji Chudziak (UKS Skarpa) w Akademickich Mi-
strzostwach  Świata  we  wspinaczce  sportowej  (konkurencja
na czas),

• 1 i 2 miejsce Agnieszki Kmieć (KS Protektor) na Mistrzostwach
Europy w Taekwon-do,
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• 1 i 3 miejsce Anny Siwko (KS Protektor) na Mistrzostwach Eu-
ropy w Taekwon-do,

• 1 miejsce Andrzeja Strumpfa (KS Protektor) na Mistrzostwach
Europy w Taekwon-do,

• 2 miejsce Norberta Góźdźa (KS Protektor) na Mistrzostwach
Europy w Taekwon-do,

• 3 miejsce Dominiki  Mendel  (KS Protektor)  na Mistrzostwach
Europy w Taekwon-do,

• 3 miejsce Anity Janik (LSK Taekwon-do) na Mistrzostwach Pol-
ski w Taekwon-do,

• 1 miejsce Katarzyny Goch (Lubelski Klub Karate Tradycyjne-
go) na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Polski w Karate
Tradycyjnym,

• 2 miejsce Marii Jasko (Lubelski Klub karate Kyokushin) na Mi-
strzostwach Europy Karate Kyokushin.
Otrzymane dotacje  pozwalają  klubom na stworzenie  dogod-

nych warunków do uprawiania sportu oraz do regularnego udzia-
łu w systemie współzawodnictwa sportowego przewidzianego dla
każdej z wyżej wymienionych dyscyplin.

W 2018 r. zlecono do realizacji 13 zadań publicznych w zakre-
sie szkolenia sportowego seniorów w zespołowych grach sporto-
wych w sezonie rozgrywkowym 2018/2019. Zadania realizowane
są od 01.08.2018 r. do 30.06.2019 r. przez 7 klubów sportowych
w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna (4 kluby
piłkarskie – w tym dwa kluby specjalizujące się w piłce nożnej ko-
biet oraz jeden specjalizujący się w futsalu), koszykówka (2 kluby
koszykówka mężczyzn oraz 1 klub koszykówka kobiet), piłka siat-
kowa (2 kluby siatkówka kobiet oraz 1 klub siatkówka mężczyzn),
piłka ręczna (1 klub piłka ręczna kobiet) i tenis stołowy (1 klub te-
nis stołowy kobiet i mężczyzn).

W 2018 r.  realizowane było zadanie publiczne pn.  „Program
MISTRZ” – realizacja szkolenia sportowego w kategoriach wieko-
wych seniorów w dyscyplinach objętych programem Igrzysk Olim-
pijskich. W ramach zadania zawarto na lata 2018/2019 siedem
umów  na  szkolenie  następujących  zawodników:  Rafała  Feda-
czyńskiego,  Jana  Świtkowskiego,  Malwiny  Kopron,  Konrada
Czerniaka, Karoliny Kołeczek, Pauliny Guby i Kingi Kołosińskiej.

KP-KP.0057.1.2019                                                                                      nr dokumentu: 82527/06/2019



.11. KULTURA, SPORT I TURYSTYKA 232

W 2018 r. kilkadziesiąt podmiotów otrzymało dotacje na realiza-
cję zadań publicznych na podstawie art.19 a ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie:
• Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej dwukrotnie otrzymało

dotacje na wyjazdy lubelskich seniorów, którzy brali udział w X
Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organi-
zacji Senioralnych,

• MKS Start SA otrzymał środki na realizację szkolenia sportowego
w grupie juniorów a SPR Lublin SSA na zorganizowanie zawo-
dów międzyszkolnych oraz szkolenia i udziału we współzawod-
nictwie w piłce ręcznej dziewcząt,

• Stowarzyszenie  Przyjaciół  Parafii  „Poczekajka”  zorganizowało
turniej piłkarski Poczekajka CUP,

• MKS  Kalina  Lublin  –  prowadził  zajęcia  sportowo-rekreacyjne
z mieszkańcami dzielnicy Kalinowszczyzna,

• KS Lublinianka oraz Lubelski Klub Przyjaciół Siatkówki otrzymały
wsparcie  na  przygotowanie  i  udział  w rozgrywkach  III-V  klasy
rozgrywkowej w grach zespołowych,

• Fundacja  Narodowy Badminton  –  realizowała  Program Shuttle
Time w Lublinie – badminton w szkole,

• Lubelski  Klub Szachowy był  organizatorem Międzynarodowego
Turnieju Szachowego Juniorów,

• KS Budowlani Lublin rywalizował z angielską drużyną w Między-
narodowym Meczu Rugby oraz w Turnieju Rugby 7,

• Akademia Piłkarska Bronowice z okazji 100-lecia Niepodległości
zorganizowała turniej piłkarski,

• Lubelska  Fundacja  Sportów  Zimowych  oraz  Klub  Uczelniany
Akademickiego Związku Sportowego UMCS przeznaczyli  otrzy-
mane środki na realizację szkolenia sportowego w kategoriach
wiekowych seniorów w dyscyplinach objętych programem Igrzysk
Olimpijskich,

• Stowarzyszenie MKS Sygnał Lublin zabezpieczyło rozgrywki dru-
żyny na poziomie ligi okręgowej,

• Akademia Karate Daniela Iwanka była organizatorem Międzyna-
rodowego Festiwalu Sportów i Sztuk Walki,

• Fundacja Lubelska Manufaktura Inspiracji przygotowała koncep-
cję portalu internetowego kronikasportu.eu,
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• Fundacja  Ruchu  Solidarności  Rodzin  organizowała  bieg  3.
Nocna Mila Niepodległości,

• Lubelskie Towarzystwo Fala Lublin prowadziło zajęcia rekre-
acyjno-sportowe w ramach projektu Otwarta Przystań na tere-
nie Ośrodka Marina,

• Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie zorganizowała Turniej pił-
ki nożnej dla lubelskich firm i instytucji,

• Klub Sportowy Stay Insane przeprowadził zawody triathlonowe
w formule in-door,

• Rejonowe  Ochotnicze  Pogotowie  Ratunkowe  dzięki  dotacji
umożliwiło wyjazd zawodnicze z lubelskiego klubu na Mistrzo-
stwa Świata w Ratownictwie Wodnym.
Zadanie „Organizacja imprez sportowych w mieście” w 2018 r.

realizowało  ponad  30  podmiotów.  Do  najbardziej  prestiżowych
ogólnopolskich imprez należy zaliczyć zorganizowane na basenie
50 m Aqua Lublin zawody pływackie: Zimowe Mistrzostwa Polski
Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów 17-18 lat Polski Grand Prix
Puchar Polski, Liga SMS oraz Klubowe Mistrzostwa Polski w Bie-
gu na Orientację i 6. Maraton Lubelski.

Odbyły się także cieszące się dużą popularnością imprezy bie-
gowe:  „Dychy  do  Maratonu”,  biegi  przełajowe „Chęć na Pięć”,
Bieg Kwitnącej Wiśni,  Międzynarodowy Bieg Solidarności – Lu-
belski Lipiec 1980. 2. Półmaraton Lubelski oraz nowy cykl imprez
pn.: „biegnijLublin”.

Dzieci  i  młodzież  w  różnych  kategoriach  wiekowych  brała
udział  w  zawodach  pływackich  „O  Laur  Lubelskiego  Koziołka”
i Memoriale  Henryka  Kossakowskiego.  Zorganizowano  również
imprezy koszykarskie: Memoriał Leszka Marii Rouperta, Memo-
riał Z. Niedzieli i IX Mistrzostwa Lublina w Streetballu. Nie zabra-
kło  również  cyklicznych  zawodów siatkarskich  organizowanych
od wielu lat w okresie świątecznym.

Realizacja  akademickiego  i  szkolnego  współzawodnictwa
sportowego – w I półroczu 2018 r. przekazano II transzę środków
finansowych w formie dotacji dla Akademickiego Związku Sporto-
wego Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego na realiza-
cję akademickiego współzawodnictwa sportowego. W Akademic-
kich Mistrzostwach Województwa Lubelskiego 2017/2018 wystar-
towało 13 uczelni. Oprócz lubelskich uczelni zaprezentowały się:
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WSOSP Dęblin, PWSZ Zamość, PWSZ Chełm oraz dwie uczelnie
z Białej Podlaskiej (PSW i AWF). W klasyfikacji końcowej zdecydo-
wanie zwyciężył UMCS Lublin. Na podium znalazły się również Poli-
technika Lubelska oraz Uniwersytet Przyrodniczy z Lublina. Akade-
mickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego to zawody w ponad
20 dyscyplinach, w których łącznie wzięło udział ponad 2 100 stu-
dentów.

W I  półroczu 2018 r.  rywalizację  sportową w ramach systemu
współzawodnictwa  sportu  szkolnego  zakończyły  również  szkoły
z terenu Gminy Lublin. Organizatorami rozgrywek były następujące
podmioty:
• TPS Lublin – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców oraz siatkówka

plażowa dziewcząt i chłopców,
• KU AZS UMCS Lublin – koszykówka dziewcząt oraz piłka ręczna

chłopców,
• Lubelski Klub Szachowy – szachy indywidualne,
• MKS Start S A – koszykówka chłopców,
• UKS „Widok” SP 51 – piłka nożna dziewcząt,
• Akademia Piłkarska Motor – piłka nożna chłopców,
• KS Sygnał – tenis stołowy indywidualnych,
• KS Budowlani Lublin – rugby TAG dziewcząt i chłopców,
• OŚ AZS Województwa Lubelskiego – czwórbój  lekkoatletyczny

oraz indywidualne zawody LA,
• SPR Sportowa SA Lublin – piłka ręczna dziewcząt.

Do  rywalizacji  przystąpiło  39  szkół  podstawowych  w  ramach
Igrzysk Dzieci, 47 szkół w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i 32
szkoły ponadgimnazjalne w ramach Licealiady.

W II półroczu 2018 r. przekazano pierwsze transze środków fi-
nansowych w formie dotacji dla Akademickiego Związku Sportowe-
go  Klub  Środowiskowy  Województwa  Lubelskiego  na  realizację
akademickiego  współzawodnictwa  sportowego.  W  Akademickich
Mistrzostwach Województwa Lubelskiego 2018/2019 wystartowało
13 uczelni.

W II  półroczu 2018 r.  rywalizację sportową w ramach systemu
współzawodnictwa  sportu  szkolnego  rozpoczęły  również  szkoły
z terenu Gminy Lublin. Organizatorami rozgrywek były następujące
podmioty: 
• TPS Lublin – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
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• KU  AZS  UMCS  Lublin  –  koszykówka  dziewcząt  oraz  piłka
ręczna chłopców,

• Lubelski Klub Szachowy – szachy drużynowe,
• MKS Start S.A – koszykówka chłopców,
• UKS  „Widok”  SP  51  –  piłka  nożna  dziewcząt,  piłka  nożna

chłopców, halowa piłka nożna chłopców i dziewcząt,
• KS Sygnał – tenis stołowy drużynowy,
• OŚ AZS Województwa Lubelskiego – biegi przełajowe i pływa-

nie,
• Lubelski Związek Piłki Ręcznej – piłka ręczna dziewcząt.

Do rywalizacji  przystąpiło 41 szkół podstawowych w ramach
Igrzysk Dzieci,  45  szkół  w ramach Igrzysk Młodzieży  Szkolnej
i 31 szkoły ponadgimnazjalne w ramach Licealiady.

Realizacja  programów  szkolenia  sportowego  w  kategoriach
wiekowych seniorów – w ramach otwartego konkursu ofert  24
stowarzyszeń kultury fizycznej otrzymało dotacje na rozwój spor-
tu  seniorów  w  dyscyplinach  indywidualnych  oraz  zespołowych
grach sportowych, dla których rok kalendarzowy stanowi sezon
rozgrywkowy. 

W II półroczu 2018 r. rozpoczęto realizację zadania publiczne-
go zleconego przez Gminę Lublin w zakresie szkolenia sportowe-
go w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespoło-
wych  w  klasach  rozgrywkowych  I-V  w sezonie  rozgrywkowym
2018/2019. Zadanie realizowane jest przez 7 klubów sportowych
w  następujących  dyscyplinach  sportowych:  koszykówka,  piłka
ręczna, tenis stołowy, piłka nożna, siatkówka. Szkolenie sportowe
realizowane jest w klasach rozgrywkowych I-V.

W ramach zadania pn.: „Realizacja programów szkolenia spor-
towego w ramach Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowe-
go” prowadzone były systematyczne zajęcia treningowe, zgodnie
ze specyfiką danego sportu, które odbywały się na terenie Miasta
Lublin oraz podczas zgrupowań i konsultacji sportowych wskaza-
nych przez trenerów poszczególnych zawodników.

W ramach dotacji przyznanej Organizacji Środowiskowej Aka-
demickiego Związku Sportowego na realizację zadania pn.: „Po-
zalekcyjne zajęcia sportowe” w 76 placówkach zajęcia odbywały
się w łącznym wymiarze 619 godzin tygodniowo. W I półroczu
w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych oraz ośrod-
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kach wychowawczych zajęcia realizowane były w terminie od 8.01.
do 8.06. (z wyłączeniem ferii zimowych) przez 20 tygodni, w szko-
łach ponadgimnazjalnych w terminie od 8.01. do 27.04. (z wyłącze-
niem ferii) przez 14 tygodni. Natomiast w II półroczu we wszystkich
placówkach  zajęcia  prowadzone  były  w  okresie  od  10  września
do 14 grudnia.

Ponadto  Uczniowski  Klub  Sportowy  Akademia  Szermierki
w okresie  od  12.02.  do  14.12.  realizował  pozalekcyjne  zajęcia
w dyscyplinie  szermierka.  Jest  to  propozycja  skierowana
do uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, mająca
na celu promocję nowej dyscypliny wśród młodzieży szkolnej. Zaję-
cia prowadzone są w jednostkach 90-minutowych, dwa razy w tygo-
dniu.

Na mocy zawartych porozumień pomiędzy klubami sportowymi
a szkołami,  w 2018 r.  w 37 lubelskich placówkach kontynuowano
szkolenie sportowe w ramach klas profilowanych.  Zajęcia prowa-
dzono w 10 dyscyplinach sportu: piłka siatkowa, koszykówka, piłka
ręczna, piłka nożna, pływanie, kajakarstwo, boks oraz zapasy. W I
półroczu 2018 r.  zajęcia  prowadzono przez  okres  20  tygodni,  tj.:
od 8.01. do dn. 8.06., natomiast w II półroczu przez okres 14 tygo-
dni, tj.: od 10.09. a do 14.12.. Środki finansowe na realizację ww.
zadania  przekazano  niżej  wymienionym  20  klubom  sportowym
w drodze dotacji prowadzono przez okres 20 tygodni, tj.: od 9 stycz-
nia do dn. 9 czerwca, natomiast w II półroczu przez okres 14 tygo-
dni tj. od 11.09. do 15.12. Środki finansowe na realizację ww. zada-
nia przekazano 20 klubom sportowym w ramach dotacji.

Ponadto w celu zapewnienia ciągłości  szkolenia  w II  półroczu
2018 r. w ramach oddziałów mistrzostwa sportowego funkcjonują-
cych w Zespole Szkół  Elektronicznych oraz Szkole  Podstawowej
nr 5 przekazano w ramach dotacji w trybie art 19 a środki finansowe
do UKS Olimpijczyk 23 i KU AZS UMCS. Dofinansowanie otrzymał
również MKS Start S.A. na prowadzenie zajęć sportowych z koszy-
kówki w oddziałach gimnazjalnych SP nr 28 w Lublinie. Zapaśnicze
Towarzystwo Sportowe Sokół, dzięki środkom otrzymanym z dota-
cji, umożliwiło dzieciom uprawiającym zapasy w klasach profilowa-
nych udział  w Ogólnopolskim Turnieju  Kwalifikacyjnym.  Fundacja
Lubelska Manufaktura Inspiracji zabezpieczyła wyjazd dzieci z Lu-
blina  na  III  Mistrzostwa  Polski  w  Speed-Ball,  a  w  ramach  upo-
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wszechniania wiedzy o sportowych dziejach Lublina, zorganizo-
wała wystawy i zajęcia tematyczne dla uczniów.

Zadania w zakresie budżetu obywatelskiego – w 2018 r. reali-
zowane były cztery zadania wybrane przez mieszkańców Gminy
Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego:
• „Aktywny Student” – Akademicki Związek Sportowy Klub Śro-

dowiskowy  Województwa  Lubelskiego  otrzymał  w  ramach
otwartego  konkursu  ofert  dotację  na  realizację  projektu  pn.:
„Aktywny Student”. W ramach projektu prowadzone były bez-
płatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla studentów wszystkich
lubelskich uczelni przez 25 tygodni, w takich dyscyplinach, jak
m.in.: pływanie, zumba, wspinaczka sportowa, piłka wodna, te-
nis ziemny, tenis stołowy, taniec towarzyski, lacrosse, strzelec-
two,  siłownia, fitness,  judo,  futsal,  trójbój siłowy,  kick-boxing,
paintball,

• „Aktywny Lublin” – organizacja Środowiskowa Akademickiego
Związku  Sportowego  Województwa  Lubelskiego  otrzymała
w ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację pro-
jektu  pn.  „Aktywny  Lublin”.  W ramach  projektu  prowadzone
były w różnych częściach miasta bezpłatne zajęcia sportowe
dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych,

• „Aktywny Uczeń” – Fundacja Lubelska Manufaktura Inspiracji
była realizatorem zadania pn.: „Aktywny Uczeń”, skierowanego
do młodzieży uczącej się na terenie Gminy Lublin. W ramach
projektu:
- zorganizowano ponad 800 jednostek zajęć sportowych po 45
minut każda w dyscyplinach takich, jak pływanie, fitness, nar-
ciarstwo, siłownia, aquafitness, bubble football, paintball, squ-
ash,  tenis  ziemny,  wspinaczka sportowa,  siła/kondycja,  piłka
wodna, badminton, zajęcia na trampolinach, zajęcia z rekreacji
ruchowej,  zajęcia ze sztuk walki,  szermierki,  ergometru wio-
ślarskiego.  Zajęcia  odbywały  się  na  obiektach  sportowych
w Lublinie, tj.: Aqua Lublin, Fit&Gym AZS Lublin, KUL Lublin,
pole Ninja Lublin, korty SPORTSpark w Lublinie, korty LKT Lu-
blin, ścianka Sky Park w Lublinie, trampoliny Mania Skakania
w Lublinie, Klub Fryderyk Lublin, a zajęcia z szermierki i ergo-
metru wioślarskiego w lubelskich szkołach, tj.: ZSE Lublin, VI
LO Lublin, V LO Lublin,
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- zorganizowano 5 spotkań ze znanymi sportowcami. Paweł Za-
gumny odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie,
Paweł Fajdek odpowiadał na pytania uczniów w Zespole Szkół
Elektronicznych w Lublinie. Aleksandra Rudzińska zarażała pasją
uczniów w Szkole Podstawowej Skrzydła w Lublinie. Weronika
Gawlik, Małgorzata Stasiak i Marta Gęga były gośćmi w Szkole
Podstawowej nr 51 w Lublinie. Grzegorz Kossakowski i Mateusz
Luty opowiadali o swoich karierach uczniom Szkoły Podstawowej
nr 40 w Lublinie,

• „Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat” – projekt realizo-
wany przez Fundację Lubelska Manufaktura Inspiracji  zakładał
realizację  zajęć  sportowych  dla  w  lubelskich  przedszkolach
i szkołach podstawowych. Przeprowadzono  ponad 1 300 jedno-
stek zajęć sportowych po 45 min każda, w 27 dzielnicach miasta,
łącznie w 48 szkołach i/lub przedszkolach zarówno publicznych,
jak i niepublicznych.
Zadania w ramach inicjatywy lokalnej:

• Kibice razem 2018 – w ramach inicjatywy lokalnej realizowano
zadania  pn.  „Kibice  Razem”  polegające  na  systematycznym
wspieraniu pozytywnych inicjatyw wychodzących ze środowiska
kibiców, a także usprawnieniu i profesjonalizacji działalności kibi-
ców. Realizacja zadania miała na celu eliminację zachowań chu-
ligańskich, a także prowadzenie działań o charakterze profilak-
tycznym, edukacyjnym i wychowawczym,

• Wolontariat  na  start  –  kolejnym zadaniem realizowanym w ra-
mach inicjatywy lokalnej  był  projekt  pn.:  „Wolontariat  na start”,
którego celem jest organizacja wolontariatu sportowego w mie-
ście Lublin. Projekt ma za zadanie krzewić i promować pozytyw-
ne postawy i zachowania wśród mieszkańców Lublina, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem uczniów gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych. Dzięki realizacji projektu utworzono stałą grupę wolon-
tariuszy, współpracujących z klubami sportowymi przy organizacji
imprez sportowych na terenie Miasta Lublin, w tym przy Mistrzo-
stwach  Polski  Seniorów  w  Lekkiej  Atletyce,  Akademickich  Mi-
strzostwach  Polski  w Lekkiej  Atletyce  oraz  Zimowych  Mistrzo-
stwach Polski w Pływaniu. W spotkaniach wzięło udział łącznie
ok.  1 000 osób.  Wolontariusze CWS ML wzięli  aktywny udział
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w 85  wydarzeniach  sportowych  organizowanych  na  terenie
Miasta Lublin.

3.3. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 
i krajoznawstwa

W dn. od 27.04. do 6.05.2018 r. odbyła się siódma edycja Se-
zonu Lublin. Kalendarz wydarzenia składał się ze 102 propozycji
tematycznych i obejmował łącznie ponad 280 imprez zorganizo-
wanych przez 32 partnerów Sezonu Lublin wybranych na podsta-
wie zakwalifikowanych ofert. 6 partnerów realizowało zapropono-
wane imprezy bez ponoszenia kosztów finansowych (11 imprez).
Program 10-dniowego cyklu bezpłatnych imprez obejmował m.in.:
spływy kajakowe, wycieczki piesze, rowerowe, biegowe, zmotory-
zowane (busikiem elektrycznym), gry miejskie, biegi na orienta-
cję, wykłady, zwiedzanie zabytków i muzealnych ekspozycji, wy-
staw oraz questing, zagadki, zabawy, warsztaty kulinarne i degu-
stacje potraw. W projekcie adresowanym do mieszkańców i tury-
stów wzięło udział prawie 6 000 osób.

W celu poprawy jakości usług, a także zwiększenia dostępno-
ści dla podmiotów współpracujących z Wydziałem, zawarto umo-
wę na kompleksową realizację strony aplikacyjnej do wydarzeń
turystycznych, w tym do Sezonu Lublin. Dokonano również zaku-
pu odpowiedniej domeny internetowej.

Firmie Fabryka Reklam zlecono całoroczną usługę bieżącego
utrzymania i konserwacji 20 szt. oszklonych, podświetlanych ga-
blot z mapą turystyczną Lublina zlokalizowanych na terenie mia-
sta.

Zawarto również umowę na udzielenie świadczenia informa-
tycznego dla aplikacji mobilnej Turystyczny Lublin w zakresie uru-
chomienia systemowej zmiany wersji językowej dla aplikacji, mo-
dułu audioprzewodnika, modułu wgrywania i odtwarzania plików
audio dla obiektów zamieszczonych w aplikacji.

Zakupiono  także  usługę  opracowania  ścieżki  questingowej
w języku polskim i angielskim w zakresie tematycznym dotyczą-
cym Starego Miasta, a także ścieżki questingowej w języku pol-
skim w zakresie tematycznym dotyczącym 450-lej rocznicy Unii
Lubelskiej.
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Przeprowadzono  również  postępowanie  na  zakup  materiałów
promocyjnych  –  gadżetów w celu  promocji  zadań  realizowanych
przez Wydział, głównie w zakresie organizacji działań skierowanych
do dzieci i młodzieży – Zima w mieście, Lato w mieście.

W 2018 r. zrealizowano również kilkuetapowy nabór do Progra-
mu Przewodnik Inspiracji, którego celem jest zidentyfikowanie osób
zainteresowanych świadczeniem usług przewodnickich po Lublinie
oraz posiadających ponadprzeciętną wiedzę oraz zdolność stworze-
nia i rozwijania angażującej narracji o mieście. W związku z wdro-
żeniem Programu Przewodnik Inspiracji zlecono usługę polegającą
na realizacji strony internetowej Programu oraz wdrożenie nowych
funkcjonalności do tej strony.

W 2018 r. zakończono realizację IV edycji Programu Miejsce In-
spiracji oraz przeprowadzono nabór do kolejnej edycji. Ponadto, po-
wstał folder Lublin Smaków prezentujący laureatów V edycji Progra-
mu Miejsce Inspiracji. Ogłoszenie wyników naboru do V edycji Pro-
gramu odbyło się podczas uroczystej konferencji prasowej zrealizo-
wanej w specjalnie zaadaptowanych pomieszczeniach Pałacu So-
bieskich w Lublinie. Dla pracowników nagrodzonych restauracji od-
było się również szkolenie w Trybunale Koronnym.

We wrześniu 2018 r.  odbyło się cykliczne wydarzenie Kongres
Inicjatyw Europy Wschodniej, podczas którego tradycyjnie odbył się
również panel turystyczny.

W związku z bieżącą pracą referatu ds. turystyki zaktualizowano
projekty graficzne drukowanych materiałów promocyjnych oraz map
promocyjnych, dokonano niezbędnej redakcji i korekty tekstów oraz
wydrukowano materiały.

3.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2018 r. kontynuowano realizację programu „Team Tokio 2020”,
skierowanego do zawodników lubelskich klubów sportowych przy-
gotowujących się do udziału w XXXII  Letnich Igrzyskach Olimpij-
skich oraz XVI Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich, które odbędą
się w 2020 r. w Tokio. Program ten ma charakter długofalowy i bę-
dzie realizowany przez kolejne lata. Jednym z jego założeń jest pro-
mocja Miasta za pośrednictwem wybranej grupy zawodników repre-
zentujących najwyższy poziom sportowy i mających szansę zakwa-
lifikować się do Igrzysk Tokio 2020. Program ma szeroki zasięg pro-
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mocyjny  ze  względu  na  udział  sportowców w wielu  zawodach
sportowych o randze mistrzowskiej, zarówno w kraju, jak i poza
jego granicami. Obecnie programem objęci zostali m.in.:
• Kamil Bryła (KU AZS UMCS) – pływanie,
• Małgorzata Kołdej (KU AZS UMCS) – lekka atletyka,
• Agata Zielińska (LTK Fala) – kajakarstwo,
• Aleksandra Wilczewska (KS Olimpia) – pływanie,
• Piotr Sawicki i Adam Dudka (ICSiR Start) – łucznictwo.

W 2018 r.  prowadzono  także  działania  promocyjne  podczas
imprez, które na stałe wpisały się do kalendarza wydarzeń spor-
towych w mieście. Do najważniejszych należy zaliczyć:
• Plebiscyt Sportowiec Roku 2017 Województwa Lubelskiego,
• 56. Plebiscyt Sportowy Kuriera Lubelskiego,
• Cavaliada Lublin 2018,
• Bal Sportowca AZS,
• mecz telewizyjny pomiędzy TBV Startem Lublin a Asseco Gdy-

nia transmitowany w Polsat Sport,
• zawody biegowe w ramach Grand Prix Lublin City Trail,
• Turniej Kwalifikacyjny Lotto 3x3 Quest 2018,
• regaty  sportowe  Błękitna  Wstęga  Zalewu  Zemborzyckiego

o Puchar Prezydenta Miasta Lublin,
• Mistrzostwa Polski XCE – Eliminator MTB 2018.

Działania promujące Miasto Lublin realizowane były również
poza jego granicami w ramach imprez, w których uczestniczyli
sportowcy reprezentujący lubelskie drużyny sportowe:
• udział  drużyny U-20 TBV Startu Lublin w Międzynarodowym

Turnieju European Youth Basketball League w Rydze,
• udział drużyny TBV Startu Lublin w Turnieju Finałowym o Pu-

char Polski 2018 w Warszawie,
• udział  drużyny U-14 UKS Roxa Lublin  w ¼ Finału  Pucharu

ZPRP Młodziczek w Koszalinie,
• udział  drużyny U-14 Startu Lublin  w Turnieju Finałowym Mi-

strzostw Polski Młodzików w Radomiu,
• udział zawodnika KS PACO Adama Kulika w turnieju bokser-

skim „Energa daje szansę na rewanż” w Słupsku,
• udział zawodników Lubelskiego Klubu Szachowego w Mistrzo-

stwach Europy Juniorów w Rydze,
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• udział zawodniczek z Lublina w Mistrzostwach Europy w Akroba-
tyce Powietrznej w Trenczynie (Słowacja),

• występy bobsleistów i skeletonistów KU AZS UMCS Lublin w za-
wodach międzynarodowych.
Ponadto w ramach działań promocyjnych na rzecz Miasta wyko-

rzystano działania związane z udziałem w zawodach ligowych sek-
cji żużlowej Klubu Motorowego Cross w Lublinie. Po zajęciu I miej-
sca w Nice 1 Lidze Żużlowej, Klub awansował do PGE Ekstraligi
Żużlowej.

W związku z organizacją w dn. 18-20.05.2018 r.  IX Lubelskich
Targów Turystycznych przez Lubelską Regionalną Organizację Tu-
rystyczną,  zlecono  organizacji  realizację  działań  promocyjnych
na rzecz Gminy Lublin. Promocja prowadzona była poprzez umiesz-
czenie na terenie targów balonu z logotypem Lublin Miasto Inspira-
cji,  roll-up,  banerów,  obsłudze stoiska informacyjnego,  kolportażu
materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie konkursów promu-
jących Miasto Lublin.

Działania  promocyjne  prowadzone  były  również  za  pośrednic-
twem stron internetowych Polskiego Związku Koszykówki i Lubel-
skiego Związku Piłki Ręcznej.  Na potrzeby promocji Miasta Lublin
zrealizowany został film przedstawiający najważniejsze wydarzenia
sportowe odbywające się w ciągu 2018 r. w Lublinie.
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1. Podpisane umowy oraz listy intencyjne z miastami
zagranicznymi

W  roku  30.lecia  partnerstwa  miast  Lublin  i  Nancy,  w  dn.
7.05.2018 r. w Nancy prezydenci obu miast podpisali uroczyście
porozumienie o kontynuacji współpracy. W tym dniu podpisano
również  porozumienie  o  utworzeniu  centrum  europejskiego
UMCS z udziałem Uniwversité de Lorraine i trzech uniwersytetów
ukraińskich z Kijowa, Iwano-Frankiwska i Czerniowiec.

W dn. 15.03.2018 r. w Witebsku podpisany został list intencyj-
ny o współpracy pomiędzy Lublinem a Witebskiem.  List  został
podpisany przez zastępcę Prezydenta Lublina Pan Artur Szym-
czyka podczas wizyty oficjalnej delegacji Lublina na Białorusi któ-
ra miała miejsce w dn. 13-16 marca br.

2. Wizyty przyjazdowe robocze i kurtuazyjne

W dn. 16-20.12. w naszym mieście gościł redaktor dziennika
„Resonance Daily" z Tbilisi, pan Akaki Gvimradze. W programie
wizyty  dziennikarza  znalazły  się  spotkania  w  najciekawszych
miejscach turystycznych Lublina (Klasztor i Bazylika oo. Domini-
kanów,  Państwowe Muzeum na Majdanku,  Centrum Spotkania
Kultur, Centrum Kultury, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN",
Dom Słów – Izba Drukarstwa, Muzeum Lubelskie na Zamku, Mu-
zeum Cebularza, Muzeum Wsi Lubelskiej) oraz spotkania mające
na celu przybliżyć nowoczesne rozwiązania biznesowe i techno-
logie stosowane przez Miasto (wizyta w Lubelskim Centrum Kon-
ferencyjnym, Specjalnej Strefie Ekonomicznej i Lubelskim Parku
Naukowo-Technologicznym).

W dn. 15.12. – przyjazd dzieci w ramach programu „Art-Pano-
rama" w Lublinie. Projekt „Art-Panorama" promuje kulturę białoru-
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ską w Europie. Artyści  zrzeszeni w ramach projektu gościli  już
m.in. w Paryżu, Rydze i Sztokholmie. W Lublinie zaprezentowana
została wystawa dziecięcych i młodzieżowych prac plastycznych i
rękodzieła oraz prezentacja grup taneczno-wokalnych. Uroczysty
koncert  prezentujący  grupy  taneczno-wokalne  odbył  się  w  Te-
atrze Muzycznym. Projekt był współfinansowany przez Miasto Lu-
blin.

W dn. 5-7.12. w Lublinie przebywali  uczestnicy projektu „Mło-
dzi liderzy dla zmian w regionach”, realizowanego przez Funda-
cję Działań Edukacyjnych KReAdukacja z Lublina oraz Centrum
Rzecznictwa Społecznego (organizację społeczną z Lwowa).

W  dn.  16-20.11.  w  Lublinie  gościła  z  oficjalną  wizytą  Pani
Maha  Shihadeh,  Dyrektor  Wydziału  Relacji  Zewnętrznych
i Współpracy Międzynarodowej Miasta Ramallah w Autonomii Pa-
lestyńskiej. Celem wizyty było zintensyfikowanie współpracy po-
między stolicą Autonomii Palestyńskiej i naszym miastem, nawią-
zanie  nowych,  bezpośrednich  kontaktów  oraz  zaplanowanie
wspólnych działań i przedsięwzięć na przyszłość.

W dn. 8-9.11. w Lublinie przebywała oficjalna delegacja ze sto-
licy  Mołdawii,  Kiszyniowa.  Wizyta  została  zorganizowana
na prośbę Miasta Kiszyniowa, którego władze wyraziły chęć za-
poznania się z dobrymi praktykami lubelskiego samorządu w za-
kresie  transportu  publicznego  i  wdrażania  technologii  informa-
tycznych w administracji.

W dn. 25-26.10. w Lublinie gościła młodzież z Polskiej Szkoły
Sobotniej Polonii Charkowa istniejącej przy Stowarzyszeniu Kul-
tury Polskiej w Charkowie. Młodzi ludzie byli uczestnikami projek-
tu „Polskie drogi do Niepodległości" organizowanego przez Senat
RP za pośrednictwem Konsulatu Generalnego w Charkowie. Ce-
lem projektu było budowanie wśród młodej Polonii  i  Ukraińców
pozytywnego  obrazu  Polski,  popularyzowania  wkładu  Polaków
w rozwój  świata  i  umacnianie  tożsamości  Polonii  i  Polaków
za granicą.

W dn. 24-28.10. w Lublinie przebywała grupa uczniów z west-
falskiej  Szkoły  Muzycznej  w  Münster.  Uczniowie  przyjechali
na zaproszenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligow-
skiego. Goście wzięli udział w Koncercie Pedagogów z okazji Ju-
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bileuszu 50-lecia Szkoły im. T. Szeligowskiego, wystąpili również w
Filharmonii Lubelskiej.

W dn. 22.10. w Trybunale Koronnym odbyło się sympozjum na-
ukowe pt. „Integracja europejska a prawa człowieka” w ramach in-
auguracji  działalności  Centrum  Europejskiego  UMCS z  udziałem
przedstawicieli uniwersytetów partnerskich z Francji i Ukrainy. Sym-
pozjum poświęcone było problematyce praw człowieka w kontek-
ście integracji europejskiej w związku z 25. rocznicą ratyfikowania
przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

W dn. 15-16.10. w Lublinie przebywała grupa 30 osób z różnych
miast ukraińskich, uczestników projektu szkoleniowego „Szkoła Me-
rów". Program pobytu delegacji był różnorodny i obejmował spotka-
nia z dyrektorami i przedstawicielami wydziałów UM Lublin.

W dn. 10-13.10. w Lublinie przebywała dwójka lekarzy z Dniepra.
Panie Główny Lekarz Miejskiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
nr 5 w Dnieprze i Kierownik Wydziału Zarządzania Specjalistycznej
Pomocy  Medycznej  Departamentu  Ochrony  Zdrowia  w  Urzędzie
Miasta  Dniepr  poznały  niektóre  aspekty  funkcjonowania  ochrony
zdrowia w Polsce. Spotkały się z dyrekcją i lekarzami Dziecięcego
Szpitala Klinicznego oraz Szpitala Neuropsychiatrycznego.

W dn. 5-6.10. odwiedzili Lublin przedstawiciele miejskich instytu-
cji kultury oraz Departamentu Kultury Urzędu Miasta Łuck. Podczas
wizyty zaplanowano spotkania w Wydziale Kultury Urzędu Miasta
Lublin oraz w miejskich instytucjach kultury: Warsztaty Kultury, Cen-
trum Kultury w Lublinie, a także w Szkole Muzycznej I-II stopnia im.
Tadeusza Szeligowskiego.  Goście mieli  również możliwość zapo-
znania się z działalnością Centrum Spotkania Kultur.

W dn. 27.09. zorganizowano wizytę studyjną dla kilkunastooso-
bowej  delegacji  z  Ukrainy  – przedstawicieli  Ministerstw:  Rozwoju
Regionalnego,  Budownictwa,  Gospodarki  Komunalno-Mieszkanio-
wej Ukrainy, władz samorządowych z miast Zaporoże i Biała Cer-
kiew  oraz  lokalnych  przedsiębiorstw  komunalnych.  Celem wizyty
było  zapoznanie  z  miejskim  systemem  zaopatrzenia  w  ciepło,
ze szczególnym uwzględnieniem planowania energetycznego.

W dn. 17.09. odbyło się spotkanie delegacji Jiaozuo, Prowincja
Henan, Chiny z Dyrektorem Wydziału Strategii Obsługi Inwestorów,
pracownikami Biura-Centrum Współpracy Międzynarodowej i Kan-
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celarii  Prezydenta, a także Dyrekcją Departamentu Gospodarki
i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego.

W dn. 9.09. przedstawiciele miasta Krzemieńczuk na Ukrainie
odwiedzili Lublin, by przyjrzeć się działalności instytucji miejskich
i  podzielić  się  doświadczeniami  z  zakresu  rozwiązań  bizneso-
wych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Biura-Centrum
Współpracy Międzynarodowej, Wydziałów: Kultury, Sportu i Tury-
styki, Strategii i Obsługi Inwestorów oraz Ochrony Środowiska.

W dn. 20-22.08. w Lublinie gościli żołnierze amerykańskiej ar-
mii stacjonujący w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
w Kielcach. Przedstawiciele 415 Batalionu Spraw Cywilnych, jed-
nostki specjalizującej się we współpracy cywilno-wojskowej, spo-
tkali się z Brygadą LITPOLUKR (polsko-litewsko-ukraińską bryga-
dą wielonarodową), a także odwiedzili siedzibę Polskiego Czer-
wonego Krzyża.

W dn. od 31.07.-02.08. z wizytą w Lublinie przebywała grupa
bibliotekarzy z Równego. Goście zostali zaproszeni przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną im Hieronima Łopacińskiego. 

Promocja propozycji wydarzeń Miasta Lublin upamiętniających
100.  rocznicę  odzyskania  niepodległości  poprzez  publikowanie
na portalu naszaniepodległa.pl. 

W dn.  2-6.07.  trzech przedstawicieli  ukraińskiej  administracji
państwowej i rejonowej wzięło udział w stażu w ramach współ-
pracy  między  Lwowskim  Regionalnym  Instytutem  Zarządzania
Publicznego a Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

W dn.  1-3.06.  w Lublinie gościli  przedstawiciele 13 polskich
i europejskich miast – członków Stowarzyszenia Miast Laureatów
Nagrody Europy oraz spotkania Młodzieżowych Rad Miast przy-
byłych na to wydarzenie. Lublin był gospodarzem Walnego Zgro-
madzenia, jako laureat Nagrody Europy 2017.

W dn.  14-17.05.  w Lublinie gościła  grupa 10 przedstawicieli
nowo utworzonych gromad (gmin) z obwodu donieckiego Ukra-
iny. Celem wizyty ukraińskich samorządowców było zapoznanie
się  ze  specyfiką  współpracy projektowej  na szczeblu  lokalnym
i międzynarodowym, wdrażaniem strategii rozwoju miasta, anga-
żowaniem inwestorów, aktywnością Lubelskiego Parku Naukowo-
Technologicznego i Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także z ob-
szarem partycypacji społecznej w Lublinie.

KP-KP.0057.1.2019                                                                                      nr dokumentu: 82527/06/2019



.12. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 247

W dn. 4-12.06.  w Lublinie gościła grupa uczniów i  nauczycieli
Dziecięcej Szkoły Artystycznej im. M. Łysenki w Sumach. Młodzież
uczestniczyła w VII Międzynarodowych Artystycznych Warsztatach
Rzeźbiarskich oraz Plenerze Międzynarodowym w Lublinie.

W dn. 16-20.04. z wizytą studyjną w Lublinie przebywała delega-
cja z miasta partnerskiego Sumy (Ukraina). Delegacja spotkała się
z  pracownikami  Biura  –  Centrum  Współpracy  Międzynarodowej,
Wydziału  Projektów  Nieinwestycyjnych,  Funduszy  Europejskich,
Oświaty i Wychowania, Ochrony Środowiska, Strategii i Obsługi In-
westorów.

W dn. 20.04. z wizytą w Lublinie przebywała Chargé d’affaires
Ambasady Republiki Macedonii w RP. Spotkała się między innymi
z Prezydentem Miasta; rozmawiano o dotychczasowej współpracy
Lublina z partnerami z Macedonii, jak i perspektywach i planach do-
tyczących rozszerzenia lub nawiązania współpracy w różnych ob-
szarach, takich jak kultura czy turystyka. 

W  dn.  20.04.  w  Urzędzie  Miasta  Lublin  odbyło  się  spotkanie
ze studentami  biorącymi  udział  w programie „Study Tours to Po-
land".  Celem  programu  było  wzmocnienie  potencjału  studentów
na rzecz ich zaangażowania w życie społeczności lokalnych, funk-
cjonowanie  instytucji  demokratycznych i  rozwój  kompetencji  spo-
łecznych poprzez prezentację doświadczeń Polski.

Na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 16 im. F.Chopina Lublin
odwiedziła  grupa uczniów i  nauczycieli  holenderskich.  Ich  wizyta
jest  efektem  wspólnie  realizowanego  projektu  eTwinning  „Case
2101: A Blueprint for a Future Europe".

W dn. 8-10.03. na zaproszenie XXIX LO im. cc mjra Hieronima
Dekutowskiego  ps.  „Zapora"  Lublin  odwiedziła  grupa  ukraińskich
uczniów ze szkoły w Majakach koło Łucka. Od 2010 r. obie szkoły
aktywnie współpracują, organizując m.in. wymiany uczniów. 

W dn. 26.02.-02.03. w Lublinie przebywała delegacja z zaprzy-
jaźnionego miasta – Dniepr na Ukrainie. W jej składzie znaleźli są
przedstawiciele  Rady  Miasta  i  osoby  odpowiedzialne  za projekty
kulturalne.  W programie pobytu delegacji  zaplanowano spotkania
z przedstawicielami Wydziału Strategii i Obsługi Inwestora.

W dn. 15.02. z wizytą w Lublinie przebywała grupa 10 liderów
programu Razem Budujemy Ukrainę ze Lwowa. W ramach zainicjo-
wanego we Lwowie programu uczestnicy – wolontariusze starają
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się wesprzeć rodaków mieszkających na terenach objętych dzia-
łaniami wojennymi. Od 2014 r. wolontariusze programu BUR po-
mogli  odbudować  mieszkania  i  domy  dla  ponad  125  rodzin.
W Lublinie goście z Ukrainy poznawali doświadczenia współpra-
cy samorządów i organizacji pozarządowych.

3. Inne wydarzenia związane ze współpracą
międzynarodową

W dn.  5.12.  na szczycie COP24 na zaproszenie Ambasady
Francji  w  Warszawie,  Lublin  brał  udział  w  debacie  z  zakresu
ochrony środowiska. Miasto reprezentował Grzegorz Malec, Dy-
rektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie oraz Krzysztof
Stanowski, Dyrektor Biura – Centrum Współpracy Międzynarodo-
wej. W debacie wzięli także udział: Ambasador Francji w Polsce
Pierre Lévy, Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek, Prezes
Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, Dyrektor UNEP/ GRID-War-
szawa Maria Andrzejewska, Zastępca Dyrektora Biura Infrastruk-
tury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Katarzyna Kacpura
oraz  Dyrektor  Generalny  Grupy  Dalkia  w  Polsce  Thierry  De-
schaux.

W  dn.  4.12.  udział  w  międzynarodowym  Forum  „Eksport-
Import-Kooperacja" Dyrektor  Biura – Centrum Współpracy Mię-
dzynarodowej UM Lublin Krzysztof Stanowski wziął udział w pa-
nelu dotyczącym współpracy międzynarodowej miast.

W dn. 26.10. w Lublinie odbyło się spotkanie z panem Piotrem
Kwiatkowskim, przedstawicielem Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży  z  nauczycielami  lubelskich  szkół  oraz  pracownikami
Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Biura-Centrum Współpracy
Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin.

W dn. 21-26.10. w Palazzolo we Włoszech przebywało pięcio-
ro uczniów XXX Liceum Ogólnokształcącego im.  księdza Jana
Twardowskiego wraz z opiekunami. Byli gośćmi tamtejszej szkoły
średniej  Instituto  Di  Instruzione,  gdzie  przedstawili  prezentację
zachęcającą do odwiedzin w w Lublinie. 

W dn. 5.10. udział w konferencji zorganizowanej z okazji 58
rocznicy  Niepodległości  Nigerii,  w  zastępstwie  Prezydenta
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K. Żuka w konferencji  wziął  udział  Dyrektor  Centrum Współpracy
Międzynarodowej p. Krzysztof Stanowski.

W dn. 23.09. „Kawa Dyplomatyczna" Lubelskiego Klubu Biznesu
z udziałem Ambasadora Kurdystanu,  w spotkaniu  wziął  udział  p.
Roman Jaborkhel z Centrum Współpracy Międzynarodowej UML.

Pomoc w realizacji wydarzeń organizowanych w ramach projektu
Terytoria Choreografii  – Nowe Szlaki Awangardy, organizowanych
przez  Instytut  Adama  Mickiewicza  w  Warszawie  we  współpracy
z Centrum Kultury w Lublinie (EEPAP – East European Performing
Arts Platform i Lubelski Teatr Tańca) oraz Art Stations Foundation.
Program  odbył  się  od  15.09.-4.10.  i  objął  sześć  miast:  Grodno,
Mińsk, Dnipro, Tbilisi, Kijów oraz Erywań.

W Mińsku 8-10.08.– udział w Transgranicznej Akademii Rozwoju
(Justyna Targońska, Moniaka Sławińska).

W ramach trójstronnego porozumienia  pomiędzy miastami  Lu-
blin,  Nancy  (Francja)  i  Karlsruhe  (Niemcy),  w  dn.  1-21.08.  staż
w UM  Lublin  odbyło  dwoje  studentów  Université  de  Lorraine.
Na analogicznych stażach w Nancy i Karlsruhe przebywali studenci
lubelscy. Była to już 15 edycja wymiany.

W dn. 07.05.-08.06. w ramach programu „Study Tours to Poland”
Urząd Miasta Lublin gościł  Dyrektora Biura Obsługi Mieszkańców
w Iwano-Frankiwsku,  miasta  partnerskiego  Lublina.  Zasadniczym
celem  wizyty  była  wymiana  doświadczeń  oraz  zaprezentowanie
efektów 10.  letniej  działalności  BOM-ów w Lublinie,  a  także  po-
szczególnych komórek Urzędu Miasta. 

W dn. 1-6.06. odbyła się czwarta edycja Lublin Basket Cup 2018
– Międzynarodowego Turnieju Koszykówki  Chłopców U18. Wzięli
w nim udział zespoły utalentowanej młodzieży z miast partnerskich
Lublina: Iwano-Frankowska, Równego oraz Rishon LeZion. Polskę
reprezentowały będą cztery zespoły w tym dwa z TBV Startu Lublin.
Łącznie w imprezie wzięło udział ok. 100 zawodników. 

W dn. 18.04. w czasie wizyty studyjnej w Lublinie dyrektor Podol-
skiego  Centrum Kształcenia  Zawodowego i  dyrektor  Lubelskiego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego podpisali list intencyjny o współpracy między
szkołami zawodowymi z Kamieńca Podolskiego oraz Lublina. 

W marcu i kwietniu odbyły się coroczne obchody Święta Franko-
fonii.  Organizatorami  wydarzeń  byli:  Lubelski  Alliance  Francaise
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we współpracy ze szkołami SP 29, III LO, XXIX LO, XXX LO, In-
stytutem  Filologii  Romańskiej  UMCS  oraz  Chatką  Żaka  przy
wsparciu Miasta Lublin.

W dn. 19-21.01. odbyła się kolejna już edycja Lubelsko-Lwow-
skich Spotkań Opłatkowych. Organizatorami spotkania byli: Kan-
celaria Prezydenta Miasta Lublin, Konsulat RP we Lwowie oraz
Stowarzyszenie „Wspólne korzenie". W programie zaplanowano
między innymi, odwiedziny w Domu Dziecka nr 1 na Górnym Ły-
czakowie.

W dn. 4.06. otwarty został Honorowy Konsulat Republiki Sło-
wenii.  Funkcję Konsula Honorowego otrzymał Tomasz Kalinow-
ski. Ceremonia wręczenia listów komisyjnych i exequatur odbyła
się na Zamku Lubelskim. Działalność Konsulatu w Lublinie obej-
mować będzie województwa lubelskie i  podkarpackie.  Siedziba
Konsulatu znajduje się na ul. Misjonarskiej 20 w Lublinie.

W dn. 30.11. otworzono Honorowy Konsulat  Republiki  Peru.
Listy uwierzytelniające Zbigniewowi Michalakowi,  prezesowi Lu-
belskiego Forum Pracodawców wręczył ambasador Peru JE Al-
berto Salas Barahona.
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. 13. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA,
DZIAŁANIA PROMOCYJNE

1. Działania na rzecz aktywności obywatelskiej
mieszkańców

1.1. Budżet Obywatelski

Z roku na rok Budżet Obywatelski cieszy się coraz większym
zainteresowaniem  mieszkańców  i  mieszkanek  Lublina,  którzy
uczestniczą także w konsultacjach na temat procedury jego prze-
biegu,  sposobu  składania  projektów  i  głosowania.  W  terminie
od 26.10.  do  10.12.2018 r.  odbyły  się  konsultacje  społeczne
z mieszkańcami dotyczące zasad kolejnej VI już edycji Budżetu
Obywatelskiego. W czasie spotkań padły propozycje, które mają
ulepszyć  formułę  tej  inicjatywy.  Dzięki  mechanizmowi  Budżetu
Obywatelskiego mieszkańcy zyskali ciekawą formę włączania się
w  procesy  współdecydowania  o  sprawach  publicznych.  Kwota
przeznaczona  na  Budżet  Obywatelski  w  2018 r.  wyniosła
15 mln zł, a środki zostały podzielone na pule dla projektów ma-
łych –  9 mln zł  oraz dużych –  6 mln zł,  zagwarantowano także
kwotę  175 000 zł dla każdej z dzielnic,  na jeden, poddany pod
głosowanie projekt, o ile na jej terenie w wyniku głosowania nie
będzie realizowany żaden projekt inwestycyjny. Złożono 220 pro-
jektów, w tym 165 małych i 56 dużych z czego 165 oceniono po-
zytywnie i skierowano pod głosowanie mieszkańców. W głosowa-
niu mieszkańcy wybrali 44 projekty: 5 projektów dużych oraz 39
projektów małych, w tym 24 wybranych przez mieszkańców oraz
15 projektów do kwoty 175 tys. zł w dzielnicach. W głosowaniu
na projekty BO wzięło udział 25 tys. osób. Zwycięskie pomysły są
obecnie w fazie realizacji. Większość z nich to projekty inwesty-
cyjne,  takie  jak  remont  ulic  czy  stadionu  żużlowego,  na  które
ogłoszone zostały postępowania przetargowe.
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1.2. Zielony Budżet

Lublin jako pierwsze miasto w Polsce przygotował do wdroże-
nia  Zielony  Budżet  Obywatelski.  Realizację  Zielonego  Budżetu
Obywatelskiego  nadzoruje  Miejski  Architekt  Zieleni  wspierany
przez inne wydziały Urzędu Miasta Lublin oraz Zarząd Dróg i Mo-
stów. Do 2018 r. zrealizowano 2 edycje tego działania. 

W 2018 r, Fundacja Krajobrazy, zrealizowała pierwszą edycję
całorocznego projektu –  „Program Estetyka”  –  cyklu  otwartych
spotkań dla mieszkańców,  Rad Dzielnic  i  aktywistów miejskich
ukierunkowany na edukację związaną z podnoszeniem świado-
mości dotyczącej jakości przestrzeni. Program Estetyka to projekt
realizowany w ramach Zielonego Budżetu 2018.

W ramach Programu Estetyka odbyło się 7 spotkań na dzielni-
cach  Lublina  oraz  24  spacery  po  poszczególnych  dzielnicach,
cztery czterogodzinne konsultacje dotyczące wniosków do Zielo-
nego  Budżetu.  Łącznie  w  programie  wzięły  udział  202  osoby.
Uczestnicy programu odwiedzili blisko 90 lokacji na dzielnicach.

W 2018 r. w ramach Zielonego Budżetu 2018 został zrealizo-
wany  także  projekt  pt.  Koncepcja  zagospodarowania  Wąwozu
Kalina.

W 2018 r. został przeprowadzony nabór projektów do trzeciej
edycji ZB. Wpłynęły 99 wnioski na łączną kwotę ponad 23 mln zł.
Ocenę formalną przeszło 87 wniosków. Propozycje dotyczyły za-
równo realizacji dużych projektów inwestycyjnych jak i niewielkich
nasadzeń:  w  pasie  drogowym,  stworzenia  skwerów,  łąk  kwiet-
nych, ogrodów dla pszczół i dzikich zapylaczy, parkletów, rewitali-
zacji nieużytków, uporządkowania terenów, ochrony zieleni przed
parkującymi  samochodami,  ochrony  drzew,  ustawienia  mebli
miejskich  czy  działań  edukacyjnych  dotyczące  szeroko  pojętej
zieleni i jej ochrony.

Podczas sześciu spotkań, na których szczegółowo omawiano
zgłoszone propozycje  pod względem udziału  zieleni,  kontekstu
otoczenia,  innowacyjności  oraz  funkcjonalności  zaproponowa-
nych koncepcji ostatecznie zdecydowano, że zrealizowanych zo-
stanie 26 wniosków. Łączny koszt realizacji wszystkich projektów
w ramach III edycji Zielonego Budżetu wyniesie 1,7 mln zł. Pozo-
stała kwota została przeznaczona na pielęgnację realizacji wyko-
nanych w ramach Zielonego Budżetu 2018.
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1.3. Inicjatywa Lokalna

Inicjatywa lokalna jest narzędziem do realizacji wspólnych przed-
sięwzięć mieszkańców oraz Miasta Lublin. Zakłada ona włączenie
się mieszkańców w proces realizacji projektu w postaci rzeczowej,
finansowej  lub  pracy  własnej.  W  ramach  inicjatywy  lokalnej
w 2018 r.  na  pomysły  mieszkańców  przeznaczono  3 854 500 zł.
Zrealizowano w ten sposób 7 projektów. Powstały m.in. parkingi ro-
werowe, stworzono aktywną grupę wolontariuszy i wolontariuszek
sportowych, wybudowano i zaprojektowano kilka dróg, jak również
wdrożono program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych  przybliżający  kulturę  pochodzenia  studentów  zagranicznych
studiujących w Lublinie.

1.4. Konsultacje społeczne

Sposób przeprowadzania konsultacji społecznych został uregulo-
wany  Uchwałą  nr  722/XXVIII/2017  Rady  Miasta  Lublin  z  dn.
30.03.2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji
społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin.

W 2018 r. przeprowadzono 16 procedur konsultacji społecznych
w następujących dziedzinach:
• wysokość  opłat  obowiązujących  na  cmentarzach  komunalnych

w Lublinie,
• projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miej-

skich położonych na terenie gminy Lublin,
• konsultacje statutów dzielnic Miasta Lublin,
• „Plan adaptacji  do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030”,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
• Regulamin Budżetu Obywatelskiego,
• Program ochrony środowiska przed hałasem,
• Program  Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  dla  Miasta  Lublin

na lata 2018-2022,
• Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na tere-

nie Gminy Lublin,
• projekt studium zagospodarowania miasta,
• Budżet Obywatelski 2019 – konsultacje społeczne,
• wdrożenia małych aktywności inwestycyjnych mających na celu

poprawę jakości wybranych przestrzeni publicznych w obszarze
ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w ramach projektu „Re-
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witalizacja  obszaru  ul.  Lubartowskiej  i  dawnego Podzamcza
w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomo-
cą zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunalnym,
działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej –
uzupełnienie Programu Rewitalizacji  Lublina dla wskazanego
obszaru”,

• zmiany statutów MBP im. Łopacińskiego oraz Zespołu Pieśni
i Tańca „Lublin” im. Kaniorowej,

• lokalizacja  projektów  w  ramach  Zielonego  Budżetu  2018
w okolicy ulicy Kunickiego,

• Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na te-
renie Gminy Lublinem,

• Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Lublin.
Konsultacje  społeczne  prowadzone  są  w  trybie  pisemnego

zgłaszania opinii  i  wniosków drogą elektroniczną oraz w trybie
bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. Minimalny czas trwania
konsultacji to 14 dni. Po zakończeniu konsultacji Prezydent publi-
kuje raport z ich przebiegu.

1.5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Miasto Lublin prowadzi współpracę finansową i pozafinansową
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie. Zasady i zakres współpracy są określone w corocznie
uchwalanym Programie współpracy Gminy Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i  o  wolontariacie.
Program na rok 2018 przyjęto Uchwałą nr 872/XXXIII/2017 Rady
Miasta Lublin z dn. 12.10.2017 r.  Współpraca finansowa opiera
się na zlecaniu w formie wspierania lub powierzania realizacji za-
dań publicznych organizacjom pozarządowym w następujących
dziedzinach: działania na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodo-
wej osób niepełnosprawnych; pomoc społeczna; kultura i sztuka;
ekologia, dziedzictwo przyrodnicze i ochrona zwierząt; sport i tu-
rystyka;  upowszechnianie  i  ochrona wolności  i  praw człowieka
oraz  swobód  obywatelskich,  a  także  działania  wspomagające
rozwój demokracji;  udzielanie nieodpłatnego poradnictwa praw-
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nego; działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości,  działalność  wspomagająca  rozwój  wspólnot
i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji; reali-
zacja programów służących aktywizacji  i  integracji  osób w pode-
szłym  wieku.  Corocznie  ogłaszany  jest  również  otwarty  konkurs
ofert na wsparcie projektów realizowanych przez organizacje poza-
rządowe w ramach programów finansowanych ze środków pocho-
dzących spoza budżetu Miasta Lublin. W 2018 r. w ramach konkur-
su  na  wkłady  własne  rozdysponowano  kwotę  w  wys.  49 800 zł.
W 2018 r. łącznie podpisano 750 umów w trybie konkursowym i po-
zakonkursowym na realizację zadań przez organizacje pozarządo-
we.  Kwota  przyznanych  dotacji  na  realizację  zadań  publicznych
w danym roku budżetowym w trybie konkursowym i pozakonkurso-
wym wyniosła 45 554 462,71 zł.

1.6. Integracja cudzoziemców i cudzoziemek mieszkających 
w Lublinie w 2017 r. 

W  2018 r.  prowadzone  działania  koncentrowały  się  przede
wszystkim na:
• współpracy i wsparciu instytucji miejskich oraz organizacji poza-

rządowych zajmujących się pracą z oraz na rzecz cudzoziemców
i  cudzoziemek  (m.in.  udostępnianie  sali  na  potrzeby  spotkań,
wsparcie organizacyjne),

• cyklicznych spotkaniach Grupy Wsparcia Integracji (6 spotkań),
• pracy z przedstawicielami lubelskich  instytucji  kultury  na rzecz

tworzenia inkluzywnych przestrzeni kultury (panel:  „Niewidzialni
mieszkańcy. Obecność obcokrajowców w przestrzeniach kultury"
podczas Lubelskiego Forum Kultury, cykliczne spotkania dla cu-
dzoziemców i cudzoziemek w Galerii Labirynt),

• organizacji linii programowej „Równość" w ramach Kongresu Ini-
cjatyw Europy Wschodniej (dwa panele dyskusyjne: „RÓŻNI ALE
RÓWNI.  O  różnorodności  w  miejscu  pracy"  oraz  „Niewidzialni
mieszkańcy miast: obecność obcokrajowców w przestrzeni kultu-
ry",

• współorganizacji, razem z Centrum Spotkania Kultur, Stowarzy-
szeniem Homo Faber oraz Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta
Lublin „Dnia Dobrego Samopoczucia",  w ramach Dnia Zdrowia
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Psychicznego,  nastawionego na promocję  zdrowia psychicz-
nego wśród cudzoziemców i cudzoziemek,

• realizacji Europejskiego Panelu Miejskiego pt. „Jaka powinna
być polityka migracyjna Europy?" we współpracy z EUROCI-
TIES i Komisją Europejską w ramach inicjatywy #Cities4Euro-
pe.  Grupa panelistów i  panelistek spotkała się z ekspertami
i ekspertkami,  a  następnie  pracowała  nad  rekomendacjami,
które  przedstawione  zostały  podczas  Szczytu  Prezydentów
Miast w marcu 2019 r.,

• uczestnictwie i współpraca z Programem Miast Międzykulturo-
wych Rady Europy (uczestnictwo w spotkaniu koordynatorów/
ek krajowych programu, Rijeka, wrzesień 2018 r. oraz w spo-
tkaniu „Making migrant and refugee inclusion work in cities" or-
ganizowanym przez Program Miast Międzykulturowych Rady
Europy i UNHCR, listopad 2018),

• uczestnictwie w Grupie ds. Migracji i Integracji Unii Metropolii
Polskich.

2. Promocja miasta

Zadania związane z promocją miasta realizowane przez refe-
rat ds. marketingu przebiegały zgodnie z założeniami strategicz-
nymi „Lublin. Miasto inspiracji”. Poza standardowymi (realizowa-
nymi corocznie) działaniami związanymi z opracowaniem (projek-
towaniem  i  przeprowadzaniem  procesów  zamówienia)  nowych
kreacji  markowych,  projektów  wzorów  gadżetów  i  upominków
w 2018 r. zadania promocyjne miasta koncentrowały się wokół lu-
belskich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Kampa-
nia  realizowana  pod  hasłem:  „Lublin  1918-2018.  Inspiruje  nas
wolność” była uwzględniona we wszystkich projektach realizowa-
nych przez Urząd Miasta Lublin, w tym miejskich instytucji kultury
i  podmiotów podległych gminie, a także organizacji  pozarządo-
wych realizujących projekty dotowane w ramach otwartych kon-
kursów i stypendiów.

Wszystkie wydarzenia zostały oznaczone w sposób dostoso-
wany do miejskiego systemu identyfikacji wizualnej, który w czy-
telny sposób wskazywał, że w Lublinie dokonują się wydarzenia
rocznicowe organizowane przez Miasto oraz podległe mu instytu-
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cje. Referat ds. marketingu miasta wykonał kreację główną, opraco-
wał znak (manual) oraz znaki dla poszczególnych instytucji kultury
oraz instytucji  współpracujących, projekty (layout’y) prasowe, pro-
jekty ścianek i roll-upów, projekty materiałów drukowanych i gadże-
tów a także pin’ów, zaproszeń, pism okolicznościowych, plakatów,
bilboardów, słupów ogłoszeniowych. Na bieżąco dokonywano rów-
nież korekt  materiałów projektowanych – zlecanych na zewnątrz,
w tym przez inne wydziały Urzędu Miasta.

Na promocję jubileuszu składały się działania skierowane do ryn-
ku regionalnego oraz ogólnopolskiego.

Wizualny aspekt  obchodów jubileuszowych został  wzbogacony
ogólnopolską kampanią w portalu Onet – Media (w portalu opubliko-
wano 7 artykułów natywnych). Korzystając z nowoczesnych narzę-
dzi komunikacji miasto promowało Jubileusz w mediach społeczno-
ściowych Lublina oraz poprzez specjalny, dedykowany Jubileuszo-
wy profil miasta w serwisie Facebook.

Pokazy multimedialne na Placu Litewskim – w 2018 r. na multi-
medialnym zespole fontann poza pokazami opracowanymi w latach
ubiegłych  zaprezentowano  premierowe  widowisko  „Anioły  Lubel-
skie”, którego scenariusz łączył w sobie 100 lecie odzyskania nie-
podległości  przez  Polskę (co wskazano przez pryzmat  wydarzeń
ściśle związanych z Lublinem) oraz 600 lecie fresków w Kaplicy św.
Trójcy. Spektakl został wyreżyserowany przez Janusza Opryńskie-
go. Propozycja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony
mieszkańców, turystów oraz mediów. 

Kampania  promocyjna  – Carnaval  Sztukmistrzów  – w ramach
kampanii promocyjnej wydarzenia oprócz standardowego przygoto-
wania logistyki informacyjnej oraz przygotowania programów i folde-
rów wydarzenia a także dokumentacji fotograficznej i filmowej, przy-
gotowano 2 kreacje graficzne, które na miesiąc przed rozpoczęciem
imprezy zostały zaprezentowane na 100 billboardach w Warszawie,
Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie oraz Trójmieście.

W ramach współpracy z radiem ESKA przeprowadzono kampa-
nię na antenie rozgłośni ogólnopolskiej (16.07.-29.07.2018 r.) Kam-
pania składała się z 40 emisji – 30 sekundowych spotów.

Realizacji  kampanii  ogólnopolskiej  towarzyszyła  kampania  na
antenach siedmiu regionalnych rozgłośni sieci w Lublinie, Krakowie,
Poznaniu,  Warszawie,  Wrocławiu  oraz  Trójmieście  (16.07.-
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29.07.2018 r. – 70 emisji – 30 sekundowych spotów w każdej roz-
głośni).

W ramach działań promocyjnych Carnavału podjęto współpra-
cę między innymi z magazynami Pani, Zwierciadło, Logo, Podró-
że,  Twój  Styl.  Ukazało  się  ponad  2 986  publikacji.  Nawiązano
współpracę z 82 przedstawicielami mediów z całej Polski.

Wzmianki o wydarzeniu pojawiły się w programach śniadanio-
wych (Pytanie na Śniadanie, DDTVN) oraz w programach infor-
macyjnych (TVN 24,TVP Info, TVP2), kulturalnych („Lajk”) oraz w
TVP Kultura. W sumie odnotowano 69 relacji telewizyjnych.

W czasie Carnavału przygotowano i zaprezentowano wystawę
„10 lat Urban Highline Festival", a w ramach współpracy z Philips
Polska przygotowano i przeprowadzono iluminację świetlną Sta-
rego Miasta.

Festiwal  Bożego  Narodzenia  2018  – nawiązując  do tradycji
świątecznej szopki, w Lublinie staje się miejscem tętniącym mu-
zyką wspólnego kolędowania. Szopka Bożonarodzeniowa każde-
go roku powstaje w nowej aranżacji, a miasto zostaje udekorowa-
ne  kolorową,  świąteczną  iluminacją  oraz  choinkami.  Szopka,
w której odbywały się zabawy i konkursy dla dzieci oraz świątecz-
ne  koncerty  popularnych  wykonawców stała  się  również  miej-
scem spotkań mieszkańców i  przybywających  w okresie  świą-
tecznym.

W 2018 r, przygotowano również materiały związane z obcho-
dami 450 lat Unii Lubelskiej:
• zaprojektowano oraz wykonano kreacje oraz wizualizacje wio-

dące,
• zaprojektowano, oraz wykonano kalendarz okolicznościowy te-

matycznie związany z obchodami 450 lat Unii Lubelskiej,
• podjęto  współpracę  w  stworzeniu  kalendarzy  trójdzielnych

i jednodzielnych na 2019 r. uwzględniających założenia marki
„Lublin. Miasto inspiracji” oraz uwzględniających obchody 450
lecia Unii Lubelskiej,

• podjęto współpracę z podmiotami  opracowującymi kampanię
promocyjną obchodów 450 rocznicy podpisania Unii Lubelskiej
oraz  kampanii  promocyjnej  Mistrzostw  Świata  U-20  w  piłce
nożnej w 2019 r.,
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• odświeżono koncepcję i zlecono do wydrukowania Komiks Unii
Lubelskiej w wersji polskiej i angielskiej.

3. Komunikacja społeczna i obsługa informacyjna

Do  głównych  zadań  Referatu  ds.  komunikacji  społecznej
w 2018 r. należała obsługa i realizacja wniosków o nadanie honoro-
wych  wyróżnień  Prezydenta  Miasta  Lublin,  w  tym medali,  dyplo-
mów, listów okolicznościowych i grawertonów, prowadzenie Galerii
Ratusz,  przygotowywanie  pism  i  odpowiedzi  na  zaproszenia
do udziału Prezydenta Miasta Lublin w wydarzeniach okolicznościo-
wych, obsługa skrzynki dialogu społecznego i serwisu Naprawmy.To
oraz aktualizacja stron internetowych i intranetu.

W 2018 r. na wniosek instytucji/organizacji lub z inicjatywy Prezy-
denta zostało przyznanych: 639 okolicznościowych Medali 700-lecia
Miasta Lublin, 544 medali Prezydenta Miasta Lublin, 9 medali Unii
Lubelskiej, a także 40 grawertonów. Przygotowano także ponad 200
okolicznościowych pism i dyplomów. Opracowano nowe odznacze-
nie Prezydenta Miasta Lublin – medal „Zasłużony dla Miasta Lublin,
które będzie przygotowane do wręczania w 2019 r.

Pracownicy  Referatu  pracowali  przy  organizacji  uroczystości
Dnia Kobiet i wyróżnienia medalem Prezydenta Miasta Lublin Pań,
które szczególnie zasłużyły się dla Lublina, a także zorganizowali
i skoordynowali Konkurs Plastyczny dla dzieci ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów pt.  „Świętujemy 100-lecie Niepodległości Polski
w Lublinie”,  a  także  towarzyszące  projektowi  wręczenie  nagród
i wyróżnień w Dniu Dziecka. Wzorem lat poprzednich zorganizowali
wydarzenie dla lubelskich przedszkolaków – Powitanie Wiosny oraz
oświetlenie Trybunału Koronnego z okazji Święta Flagi.

Jednym ze znaczących działań była także organizacja uroczyste-
go nadania Honorowego Obywatelstwa Księdzu infułatowi Grzego-
rzowi Pawłowskiemu.

Kolejnym z podejmowanych działań była także współorganizacja
„Debaty ponad Granicami”  – w 2018 r. zostało zorganizowanych 8
spotkań. Ponadto pracownicy wspierali organizacyjnie liczne wyda-
rzenia z udziałem Prezydenta Miasta Lublin.

W 2018 r. Referat zajmował się również przygotowywaniem kar-
tek  świątecznych  –  bożonarodzeniowych  oraz  wielkanocnych  –
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na potrzeby Kancelarii Prezydenta oraz emisją życzeń świątecz-
nych w prasie i telewizji, przygotowywaniem kondolencji oraz re-
alizacją ankiet.

W ramach działalności Galerii Ratusz zorganizowanych zosta-
ło 22 wystawy wraz z wernisażami, związanych tematycznie z Lu-
blinem i Lubelszczyzną, w tym przygotowano wystawy dotyczące
inwestycji  miejskich. W 2018 r.  po Ratuszu zostało oprowadzo-
nych 55 grup zorganizowanych.

Referat  prowadzi  skrzynkę  dialogu  społecznego  (dialog@lu-
blin.eu), umożliwiającą mieszkańcom wypowiadanie się na tema-
ty dotyczące m.in.: inwestycji miejskich, problemów komunikacyj-
nych, czystości, bezpieczeństwa, oświaty, kultury, rozwoju miasta
i dzielnic. W 2018 r. wpłynęło 290 zgłoszeń.

Kolejną formą partycypacji społecznej w Referacie jest aplika-
cja NaprawmyTo, która umożliwia zgłaszanie uwag, problemów
i usterek w przestrzeni miejskiej. Rozwiązanie to służy sprawne-
mu i szybkiemu załatwianiu spraw. W 2018 r. na platformę Na-
prawmy.To wpłynęło 745 zgłoszeń.

Referat  prowadził  również  stały  nadzór  nad  przebudowaną
w 2015 r. stroną internetową www.lublin.eu w trzech wersjach ję-
zykowych  (PL,  EN,  UA).  Na  bieżąco  aktualizował  przypisane
do Referatu podzakładki w serwisach Samorząd, Lublin i Miesz-
kańcy,  nad  pozostałymi  wprowadzanymi  przez  redaktorów  po-
szczególnych serwisów aktualnościami sprawuje nadzór oraz ob-
sługę w zakresie dodawania/usuwania nowych działów, podza-
kładek, tworzenia banerów, zmiany ustawień. Przyjmuje i obsłu-
guje alerty od użytkowników strony oraz prowadzi wysyłkę new-
sletterów z serwisu Miasto Lublin.

Pracownicy referatu w 2018 r. na bieżąco aktualizowali także
Intranet, wprowadzając informacje przekazywane przez Wydziały
oraz dodając nowe funkcjonalności, mające na celu zaktywizowa-
nie pracowników UM do korzystania z tego ułatwiającego pracę
narzędzia.

Obsługa informacyjna miasta  – w 2018 r. Prezydent podczas
cotygodniowych konferencji  prasowych prezentował przedstawi-
cielom lubelskich mediów informacje dotyczące planów inwesty-
cyjnych i  remontowych,  bieżącej działalności Prezydenta i  jego
Zastępców, zapowiedzi zbliżających się wydarzeń dedykowanych
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mieszkańcom  Miasta.  Działalność  Referatu  Prasowego,  a  także
Rzecznika Prasowego polegała na udzielaniu odpowiedzi dzienni-
karzom, organizacji wydarzeń z udziałem mediów, a także przeka-
zywaniu  komunikatów  prasowych.  Szczególna  uwaga  w  2018 r.
była poświęcona informacjom związanych z obchodami 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także zapowiedziom ju-
bileuszu 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej.

Referat Prasowy prowadzi stały monitoring mediów pod wzglę-
dem jakościowym i  ilościom. W 2018 r.  liczba publikacji  o działa-
niach podejmowanych przez Urząd Miasta i Prezydenta oraz Za-
stępców w prasie drukowanej wyniosła łącznie ponad 11 000, w ka-
nałach RTV (radio i telewizja) takich publikacji było ponad 14 000,
a w internecie (na portalach informacyjnych, w mediach społeczno-
ściowych  i  komentarzach)  blisko  70 000.  Monitoring  prowadzony
jest pod kątem pojawiających się w mediach haseł:
• Samorząd (wypisane są tu szczegółowo nazwy wszystkich jed-

nostek  urzędu  oraz  nazwiska  osób  decyzyjnych  – Zastępców
Prezydenta, dyrektorów oraz pracowników Biura Prasowego),

• Wizerunek  Miasta  (szczególnie  hasła:  Lublin  miasto  inspiracji,
Lublin inspiruje biznes),

• Krzysztof Żuk (występowanie imienia i nazwiska Prezydenta Mia-
sta w publikacjach),

• Turystyka (nazwy wydarzeń turystycznych i programów miejskich
w tym zakresie, nazwiska, miejskie jednostki),

• Gospodarka (hasła szczegółowe dotyczące publikacji  na temat
m.in.  Podstrefy  ekonomicznej,  inwestorów,  Portu  Lotniczego,
start up'ów itd.),

• Kultura (nazwy festiwali i wydarzeń kulturalnych oraz jednostek
kultury),

• okresowo w zależności od aktualnych jubileuszów: np.  700 lat
miasta, 100 lat niepodległości, 450-lecie Unii Lubelskiej.
Referat ds. komunikacji społecznej prowadził na bieżąco aktuali-

zację profili społecznościowych na portalach: Facebook, Instagram,
Twitter oraz odpowiadał na komentarze i wiadomości zamieszczane
przez użytkowników portali.

W  2018 r.  zasięg  profilu  Miasta  Lublin  na  portalu  Facebook
wzrósł  z 65 316 do 69 348 polubień.  Istniejący od marca 2016 r.
profil Miasta Lublin na Instagramie pod koniec 2018 r. był obserwo-
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wany przez ponad 14 000 użytkowników, zaś profil Miasta Lublin
naTwitterze był obserwowany przez 2 200 użytkowników.

Pracownicy referatu w 2018 r. na bieżąco zamieszczali w In-
tranecie treści  skierowanie do pracowników Urzędu Miasta Lu-
blin, dodając także nowe funkcjonalności.

Średnia  liczba  użytkowników Intranetu  dziennie  wynosi  445
(wliczając  soboty  i  niedziele).  Łączna  liczba  odsłon  Intranetu
w ciągu 2018 r. wyniosła 1 107 331.
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1. Funkcjonowanie rad i zarządów dzielnic

Na terenie miasta Lublin funkcjonuje 27 jednostek pomocni-
czych samorządu – dzielnic. Organami dzielnic są rady jako orga-
ny stanowiące i kontrolne oraz zarządy jako organy wykonawcze.

W 2018 r. rady i zarządy dzielnic realizowały zadania określo-
ne  statutami,  obejmujące  m.in.  wyrażanie  opinii  mieszkańców
wobec organów Miasta Lublin, wnioskowanie w sprawach mają-
cych znaczenie dla mieszkańców dzielnic, takich jak: funkcjono-
wanie jednostek organizacyjnych Miasta Lublin, planowanie istot-
nych inwestycji  miejskich,  funkcjonowanie komunikacji  miejskiej
czy  opracowanie  projektów  planów  zagospodarowania  prze-
strzennego.  Organy  dzielnic  współpracowały  z  Policją,  Strażą
Miejską i Strażą Pożarną w zakresie utrzymania ładu, porządku
publicznego,  bezpieczeństwa  oraz  przeciwdziałania  patologiom
społecznym.

Ważnym  zadaniem  realizowanym  przez  rady  dzielnic  było
zgłaszanie propozycji realizacji zadań rzeczowych, które miałyby
zostać finansowane z budżetu miasta w 2019 r.  na terenie po-
szczególnych dzielnic. Wnioski rad dzielnic do projektu uchwały
budżetowej na 2019 r. obejmowały łącznie 530 propozycji doty-
czących głównie zadań inwestycyjnych i  remontowych, a także
zadań  związanych  z  podnoszeniem  poziomu  bezpieczeństwa
mieszkańców oraz realizacją inicjatyw oświatowych, kulturalnych
i sportowych na terenie dzielnic.

W 2018 r. każda z dzielnic decydowała o przeznaczeniu środ-
ków z rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki po-
mocnicze miasta, do wys. 129 000 zł. W ramach tych zadań wy-
konano szereg prac remontowo-modernizacyjnych w dzielnicach,
m.  in.  budowa  i  doposażenie  placów  zabaw  oraz  siłowni  ze-
wnętrznych, budowa i remonty chodników, budowa infrastruktury
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oświetleniowej, budowa schodów oraz nowych miejsc parkingo-
wych, montaż kamer monitoringu, remonty i modernizacje boisk
oraz  infrastruktury  sportowej,  nasadzenia  i  utrzymanie  zieleni,
zrealizowano również imprezy rekreacyjne i kulturalne dedykowa-
ne mieszkańcom dzielnic.

Obsługą jednostek pomocniczych zajmuje się Kancelaria Pre-
zydenta. W 2018 r.  sprawowano  nadzór  nad  działalnością  rad
i zarządów dzielnic na podstawie kryterium zgodności z obowią-
zującymi przepisami prawa, wykonywano zadania związane z za-
pewnieniem warunków niezbędnych do prawidłowej obsługi biu-
rowo-technicznej rad i zarządów dzielnic oraz utrzymaniem lokali
na ich potrzeby – doposażano je w niezbędny sprzęt oraz mate-
riały biurowe, papiernicze i środki czystości. 

W zakresie zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek
pomocniczych uczestniczono w pracach nad zmianami statutów
dzielnic, prowadzonych przez doraźną Komisję Rady Miasta Lu-
blin ds. Statutów Jednostek Pomocniczych. Efektem prac Komisji
były propozycje zmian w statutach, na podstawie których przygo-
towano projekt  uchwały  w sprawie inicjatywy dokonania  zmian
statutów jednostek pomocniczych Miasta Lublin,  przyjęty  przez
Radę Miasta Lublin w dn. 20.12.2018 r.  W celu wykonania wy-
mienionej uchwały, przeprowadzono konsultacje społeczne doty-
czące zmian w statutach dzielnic, które zakończyły się w styczniu
2019 r.
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1. Działalność Biura Obsługi Mieszkańców

Na terenie Lublina jest osiem placówek Biura Obsługi Miesz-
kańców w których klienci  mogli  otrzymać informacje dotyczącą
rodzajów i trybów załatwiania spraw administracyjnych, struktury
organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin, zakresów kompetencji i da-
nych teleadresowych poszczególnych komórek organizacyjnych
oraz samodzielnych i wieloosobowych stanowisk pracy wchodzą-
cych w skład poszczególnych departamentów Urzędu Miasta Lu-
blin. Dodatkowo klienci mogli uzyskać w wersji papierowej karty
informacyjne i formularze wniosków niezbędnych w danej proce-
durze  administracyjnej,  jak  również  mogli  złożyć  dokumenty
w najczyściej  załatwianych sprawach w Urzędzie Miasta Lublin
i odebrać gotowe dokumenty. Mieszkańcy mieli możliwość zare-
zerwowania przez internet wizyty w Biurze Obsługi Mieszkańców
oraz zapoznać się z opisami procedur i pobrać formularze udo-
stępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Miasta
Lublin w folderze Karty informacyjne UM. W 2018 r. pracownicy
Biura  Obsługi  Mieszkańców odpowiadali  na  zapytania  klientów
również  telefonicznie  w  ramach  Infolinii  Urzędu  Miasta  Lublin
funkcjonującej pod numerem telefonu 81 466 1000, oraz drogą
elektroniczną (bom@lublin.eu). Klienci mogli skorzystać z usługi
tłumacza języka migowego on-line.

W 2018 r.  we wszystkich lokalizacjach Biura Obsługi  Miesz-
kańców zostało łącznie obsłużonych ok. 257 000 klientów. Pra-
cownicy Biura Obsługi Mieszkańców przyjęli od klientów i zareje-
strowali w Elektronicznym systemie obsługi spraw i dokumentów
Mdok 105 440 pisma. W 2018 r.  Punkt  Obsługi Cudzoziemców
działający w ramach Biura Obsług Mieszkańców obsługiwał klien-
tów w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim. Cudzo-
ziemcy mogli uzyskać informacje bezpośrednio w Biurze Obsługi
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Mieszkańców przy ul. Wieniawskiej 14, jak również telefonicznie
(dzwoniąc pod numer telefonu +48 81 466 1009) oraz za pośred-
nictwem poczty elektronicznej  (wysyłając e-mail  na adres fore-
igners@lublin.eu).  Punkt  stanowił  miejsce  wymiany  informacji
na temat podejmowanych w mieście działań dla cudzoziemców
oraz był wsparciem w poszukiwaniu rozwiązań problemów, z któ-
rymi borykali się na co dzień cudzoziemcy, którzy postanowili za-
mieszkać w Lublinie. Udzielane były informacje dotyczące: usług
świadczonych w Urzędzie Miasta Lublin oraz informacje o danych
teleadresowych,  zadaniach  i  procedurach  realizowanych  przez
inne podmioty, instytucje administracji  publicznej oraz podmioty
działające  na  rzecz  cudzoziemców).  W  2018 r.  Biuro  Obsługi
Mieszkańców odpowiadało za koordynowanie współpracy między
urzędnikami Urzędu Miasta Lublin, a studentami z Zakładu Lin-
gwistyki  Stosowanej  UMCS,  którzy  w ramach praktyk  udzielali
zdalnego wsparcia pracownikom Urzędu w komunikacji z klienta-
mi. Wsparcie udzielane było w 7 językach.

W ubiegłym roku Biuro Obsługi Mieszkańców w ramach współ-
pracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie przyj-
mowało wnioski na świadczenie wychowawcze tzw. 500+, świad-
czenie dobry start, świadczenie pieniężne wypłacane w przypad-
ku bezskuteczności  egzekucji  alimentów,  świadczenie  rodzinne
wraz z dodatkami, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się
dziecka.

Pracownicy BOM w 2018 r. wspólnie z komórkami organizacyj-
nymi Urzędu Miasta Lublin realizowali kampanie informacyjne np.
informowali mieszkańców o zasadach Budżetu Obywatelskiego,
zasadach  Programu  Ograniczania  Niskiej  Emisji  (pracownicy
BOM przyjmowali  również wnioski).  W BOM były  przyjmowane
uwagi mieszkańców do Programu ochrony środowiska przed ha-
łasem  dla  Miasta  Lublin.  Urzędnicy  odbierali  także  alerty
od mieszkańców Lublina i umieszczali je w serwisie „Naprawmy-
TO”. W Biurze Obsługi Mieszkańców klienci mogli również zapo-
znać się z  zasadami udzielania nieodpłatnych porad prawnych
oraz omówić wizytę u prawnika.

W każdej lokalizacji Biura Obsługi Mieszkańców klienci mogli
złożyć wnioski i odebrać Lubelską Kartę Seniora. W 2018 r. zo-
stało przyjętych 3 228 wniosków o wydanie Karty Seniora.
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W budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 zosta-
ła zamontowana ścieżka dotykowa, pomagająca osobom niewido-
mym  i  niedowidzącym  samodzielnie  dostać  się  sprzed  budynku
na wysoki  parter,  a  następnie  do  sali  obsługi  w  Biurze  Obsługi
Mieszkańców. Ścieżka składa się z pasów prowadzących i tzw. pól
uwagi. Prowadzi ona do planu dotykowego z udźwiękowieniem, któ-
ry pomaga osobom niewidomym w samodzielnym poruszaniu się
po budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14. Schody
zostały wyróżnione żółtymi pasami ostrzegawczymi. Cztery najwięk-
sze Biura Obsługi Mieszkańców zostały wyposażone w przenośne
urządzenia powiększające tekst do 31 razy. Klienci mogli skorzystać
z  urządzenia  lektorskiego,  które  skanuje  druk  i  odczytuje  treść.
Urządzenia  lektorskie zostały  zainstalowane w największych Biu-
rach Obsługi  Mieszkańców.  Mają  one możliwość regulacji  tempa
czytania,  a  także  zapisu  zeskanowanych  dokumentów  i  zdjęć.
Na tabliczkach informacyjnych zastosowano zapis w systemie Brail-
le’.

2. Działalność Wydziału Spraw Administracyjnych

Główne zadania z zakresu prac Wydziału to: sprawy ewidencji
ludności i dowodów osobistych, aktualizacja stałego rejestru wybor-
ców, sprawy wojskowe, wydawanie zezwoleń na obrót napojami al-
koholowymi, rejestracja działalności gospodarczej, nadzór nad sto-
warzyszeniami i fundacjami.

Z uwagi na specyfikę i zakres realizowanych zadań działalność
Wydziału przedstawiona jest głównie w ujęciu statystycznym.

Ewidencja  Ludności  –  ogólna liczba osób (obywateli  polskich)
zameldowanych  na  pobyt  stały  i  czasowy  wg  stanu  na  dzień
31.12.2018 r. – 325 484.
Tabela: Czynności meldunkowe.

01.01.2018 r. -
31.12.2018 r.

stan na
31.12.2018 r.

Zameldowani na pobyt stały 13184 321595

Zameldowani na pobyt czasowy 9656 7792

Wymeldowani 14524

Cudzoziemcy 5733 3903
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01.01.2018 r. -
31.12.2018 r.

stan na
31.12.2018 r.

Pobyt stały 176 845

Pobyt czasowy 5557 3058

Cudzoziemcy z UE 308 425

Pobyt stały 35 177

Pobyt czasowy 273 248

Cudzoziemcy spoza UE 5295 3478

Pobyt stały 141 668

Pobyt czasowy 5284 2810

Ponadto wydano:
• 950 decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do stałego reje-

stru wyborców Miasta Lublin,
• 17 decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z reje-

stru mieszkańców Miasta Lublin,
• 582 decyzje administracyjne dot. zameldowania lub wymeldo-

wania z pobytu stałego lub czasowego,
• 10 197 zaświadczeń dot. miejsca zameldowania
• oraz udostępniono 9 342 danych adresowych.

Dowody osobiste:
• liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodów osobistych –

39 322,
• liczba wydanych dowodów osobistych – 38 964,
• wnioski i wydane dowody osobiste przesłane przez e-PUAP –

2 142,
• przyjęte wnioski i doręczone dowody osobiste osobom chorym,

niepełnosprawnym w miejscu ich pobytu – 630,
• przyjęte wnioski i doręczone dowody osobiste w zakładzie kar-

nym – 65,
• przyjęte wnioski i wydane dowody osobiste osobom spoza Lu-

blina około – 1 000.
Sprawy wojskowe:

• wydano  1 413  orzeczeń  w  sprawach  zdolności  do  czynnej
służby wojskowej,

• wydano 18 decyzji dot. uprawnień żołnierzy i ich rodzin.
Wydawanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi:
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• wydano 895 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,

• wydano  483  zezwolenia  na  jednorazową  sprzedaż  alkoholu
i na sprzedaż alkoholu podczas organizowanych przyjęć,

• wygaszono 901 zezwoleń,
• cofnięto 6 zezwoleń,
• wydano 140 innych decyzji administracyjnych,
• przygotowano 168 postępowań kontrolnych z czego 101 kontroli

przeprowadzili pracownicy referatu,
• przyjęto ponad 1 000 oświadczeń o wartości sprzedaży napojów

alkoholowych i naliczono należne opłaty.
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych co-

rocznie wnoszą opłaty za korzystanie z zezwoleń. Opłaty wnoszone
są w trzech ratach. Z tego tytułu w 2018 r. na konto gminy wpłynęło
7 583 450 zł.

Na koniec 2018 r. na terenie miasta funkcjonowało 381 lokali ga-
stronomicznych i 596 sklepów ze sprzedażą napojów alkoholowych.

Rejestracja  działalności  gospodarczej  –  w 2018 r.  przyjęto
14 568 wniosków i przekazano je w wersji elektronicznej do CEIDG.
Na podstawie złożonych wniosków dokonano 2 741 rejestracji dzia-
łalności gospodarczej,  10 319 zmian we wpisie do CEIDG, 2 437
zawieszeń działalności gospodarczej, 1 267 wznowień działalności
gospodarczej, 1 690 zgłoszeń zaprzestania działalności gospodar-
czej.

Ponadto w referacie załatwionych zostało 276 spraw związanych
z  obsługą  ewidencji  działalności  gospodarczej  oraz  poświadcza-
niem danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej. Doty-
czyły  one wezwań do usunięcia  niepoprawności  złożonych wnio-
sków CEIDG-1, udostępniania danych z ewidencji działalności go-
spodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin, wydawa-
nia zaświadczeń, wydawania duplikatów decyzji.

Nadzór na stowarzyszeniami i fundacjami – liczbę stowarzyszeń
i fundacji nadzorowanych przez Prezydenta Miasta Lublin przedsta-
wia tabela:

Rodzaj pod-
miotu

Ilość zareje-
strowanych
podmiotów

(stan
31.12.2018 r.)

Ilość podmiotów
nowozarejestro-
wanych w 2018 r.

Ilość zgłoszonych
zmian dot. podmio-
tów zarejestrowa-

nych

KP-KP.0057.1.2019                                                                                            nr dokumentu: 82527/06/2019



270 .15. USŁUGI ADMINISTRACYJNE

Stowarzysze-
nie 

768 25 53

Fundacja 594 34 28

Stowarzysze-
nie zwykłe

48 23 5

W 2018 r. prowadzono 20 spraw w ramach nadzoru nad sto-
warzyszeniami, złożono 10 wniosków do sądu o rozwiązanie sto-
warzyszeń.

Ponadto  na  podstawie  art.  21  ust.  3  pkt  6  ustawy  z  dn.
16.11.2000 r.  o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finanso-
waniu terroryzmu, Prezydent Miasta Lublin realizuje – w ramach
sprawowanego  nadzoru  na  zasadach  i  w  trybie  określonych
w odrębnych przepisach, tj. ustawy Prawo o stowarzyszeniach –
kontrolę wypełniania przez instytucje obowiązane (stowarzysze-
nia)  obowiązków w zakresie  przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu. W ramach realizacji tego obowiąz-
ku corocznie przygotowywany jest plan kontroli oraz (po ich wy-
konaniu) informacja o ich wyniku. Wymienione informacje są na-
stępnie przekazywane Generalnemu Inspektorowi Informacji Fi-
nansowej. W 2018 r. kontroli poddano 78 wytypowanych stowa-
rzyszeń.

W trakcie realizacji zadań Wydział wydał 5 405 decyzji i orze-
czeń administracyjnych, z czego uchylono jedynie 7 oraz przyjął
ok. 200 000 klientów, odnotowując jedynie 2 skargi. Wydział Au-
dytu i Kontroli złożone skargi uznał za niezasadne.

3. Działalność Wydziału Komunikacji

Wydział  Komunikacji  na  bieżąco realizuje  zadania  związane
z rejestracją  pojazdów,  wydawaniem  uprawnień  do  kierowania
pojazdami,  transportem drogowym oraz nadzorem nad szkole-
niem kierowców i prowadzeniem badań technicznych pojazdów.

Ilość  spraw załatwionych  w 2018 r.  przez  poszczególne  ko-
mórki organizacyjne tut. Wydziału przedstawia się następująco.

Referat Praw Jazdy i Ewidencji Kierowców:
• ilość wydanych praw jazdy – 8 279,
• ilość wydanych międzynarodowych praw jazdy – 95,
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• ilość  wydanych  decyzji  o  cofnięciu  i  przywróceniu  uprawnień
do kierowania pojazdami – 754,

• ilość wydanych decyzji o zatrzymaniu praw jazdy – 695,
• ilość wydanych skierowań na egzamin sprawdzający kwalifikacje

– 306;
• ilość wydanych decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psy-

chologiczne – 557,
• ilość decyzji wydanych w związku z zezwoleniami na kierowanie

pojazdem uprzywilejowanym – 50,
• ilość wygenerowanych profili kandydata na kierowcę – 4 972,
• ilość decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny – 236,
• ilość  wydanych  zaświadczeń  o  środku  karnym  dla  osób  bez

uprawnień – 75,
• ilość wydanych decyzji o umorzeniu postępowania – 58,
• ilość decyzji o uchyleniu decyzji – 20,
• ilość pism w sprawie zatrzymanych praw jazdy – 158,
• ilość pozostałych spraw związanych z uprawnieniami do kierowa-

nia pojazdami – 7 500.
Referat Rejestracji i Oznaczania Pojazdów:

• ilość zarejestrowanych pojazdów – 33 119,
• ilość przyjętych wniosków i zgłoszeń o zbyciu pojazdu – 10 139,
• ilość wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów – 2 341,
• ilość dokonanych zmian w ewidencji pojazdów – 38 815,
• ilość  pozostałych  spraw  związanych  z  rejestracją  pojazdów  –

7 217.
Referat Ewidencji Pojazdów:

• ilość wydanych tablic indywidualnych – 316,
• ilość wydanych tablic dodatkowych na bagażnik – 414,
• ilość przyznanych nadziałów tablic tymczasowych oraz tablic jed-

norzędowych pomniejszonych dla innych Starostw – 29,
• ilość wydanych decyzji o nabiciu numeru nadwozia/podwozia –

57,
• ilość wydanych decyzji o wykonanie tabliczki znamionowej – 106,
• ilość wydanych wtórników tablic rejestracyjnych – 835,
• liczba potwierdzeń danych pojazdu i  ich  właścicieli  dla  innych

starostw – 15 043,
• liczba wysłanych zawiadomień o przerejestrowaniu pojazdu (żą-

danie potwierdzenia) – 11 493,
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• ilość zajęć komorniczych, zastrzeżeń przez organy egzekucyj-
ne – 155,

• ilość pozostałych spraw związanych z ewidencją pojazdów –
973.
Referat Techniczno-Przewozowy:

• ilość wydanych uprawnień transportowych – 332,
• ilość wydanych zezwoleń dla nowych Ośrodków Szkolenia Kie-

rowców – 6,
• ilość wydanych legitymacji dla instruktorów nauki jazdy – 89,
• ilość wydanych zezwoleń dla Stacji Kontroli Pojazdów – 5,
• ilość wydanych uprawnień nowym diagnostom – 4,
• ilość wydawanych uprawnień transportowych na potrzeby wła-

sne – 19,
• ilość przeprowadzonych kontroli u przedsiębiorców wykonują-

cych w/w działalności gospodarcze – 441.

4. Działalność Urzędu Stanu Cywilnego

W 2018 r. sporządzono:
• 16 012 – aktów stanu cywilnego,
• 5 331 – wzmianek dodatkowych w aktach na podstawie orze-

czeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów stanu cywil-
nego, oświadczeń woli,

• 19 272 – przypisków w aktach stanu cywilnego.
Wydano m.in.:

• 1 249 – zaświadczeń do ślubu konkordatowego,
• 59  –  zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeń-

stwa za granicą,
• 63 728 – odpisów aktów stanu cywilnego,
• 7 970 – zaświadczeń o nadaniu nr PESEL.

Przyjęto protokolarnie m.in.:
• 645 – oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (ślub cy-

wilny),
• 1 295 – oświadczeń o uznaniu ojcostwa,
• 149  –  oświadczeń o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwi-

ska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
Dokonano 1 390 transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywil-

nego. Przeniesiono ponad 32 tys. papierowych aktów stanu cy-
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wilnego  do  krajowego  elektronicznego  rejestru  stanu  cywilnego.
Wydano 332 decyzje o zmianie imienia i nazwiska. Zorganizowano
9 uroczystości „Złotych Godów”, w których wzięło udział  120 par
małżeńskich z ponad 50-letnim stażem małżeńskim.

W stosunku do 2017 r. większość parametrów utrzymała się na
podobnym poziomie. Zauważalne różnice nastąpiły w:
• liczbie aktów urodzenia – spadek o 500,
• liczbie  wydanych  odpisów  aktów  stanu  cywilnego  –  wzrost

o 4 000,
• liczbie małżeństw odznaczonych Medalem za Długoletnie Poży-

cie Małżeńskie – o 3 uroczystości i o 30 par małżeńskich więcej.
Wdrożono kolejne zmiany w zakresie szeroko rozumianej reje-

stracji stanu cywilnego. Istotnym novum jest tzw. parentyzacja, po-
legająca na powiązywaniu dzieci i rodziców w rejestrach państwo-
wych poprzez zamieszczanie numerów PESEL rodziców przy da-
nych dziecka, zarówno w rejestrze stanu cywilnego, jak i w rejestrze
PESEL.

Należy zauważyć, że za sukcesywnie wprowadzanymi przepisa-
mi  i  procedurami  nieustannie  wzrasta  pracochłonność  realizowa-
nych przez USC zadań.

5. Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Udzielono 8 990 porad drogą telefoniczną,  mailowo oraz pod-
czas  osobistych wizyt  konsumentów w Biurze.  Poradnictwo doty-
czyło następujących zagadnień:
• procedur zgłaszania reklamacji zakupionych towarów,
• terminów dochodzenia roszczeń,
• terminów, w których przedsiębiorcy winni załatwiać reklamacje,
• sposobu i terminu realizacji uprawnień do odstąpienia od umów

zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa,
• innych zagadnień związanych z ochroną praw i interesów konsu-

menckich oraz instytucji udzielających pomocy w tej dziedzinie.
Rzecznik nie wnioskował o zmiany w prawie miejscowym.
Prowadzono 949 pisemnych interwencji i negocjacji z przedsię-

biorcami. Skargi konsumenckie najczęściej dotyczyły:
• wad towarów i odmowy zaspokojenia roszczeń konsumenckich

z tego tytułu,
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• nieuczciwych praktyk rynkowych ze strony przedsiębiorców,
• problemów  z  odstąpieniem  od  umów  zawieranych  na  odle-

głość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
Większość wystąpień rzecznika miała charakter negocjacyjny.

Największą  grupę  prowadzonych  spraw  stanowiły  negocjacje
o uznanie  reklamacji  zakupionych  towarów  konsumpcyjnych  tj.
odzieży i obuwia (194 wystąpienia). Porównywalną liczbę stano-
wiły negocjacje i wystąpienia dotyczące wad sprzętów AGD, me-
bli oraz elektroniki domowej i komputerów (łącznie 202 sprawy).

Agresywne akcje  marketingowe i  nakłanianie  do zawierania
umowy sprzedaży energii  elektrycznej  i  gazu z alternatywnymi
sprzedawcami były przedmiotem skarg w 179 sprawach. Zmiana
sprzedawcy energii najczęściej dotyczyła seniorów. Dokonywano
jej często wbrew woli konsumentów a także na skutek nie poda-
wania prawdziwych informacji o celu wizyty przedstawiciela danej
firmy w mieszkaniu konsumenta.

Odbywało  się  to  nierzadko  podczas  wizyty  przedstawiciela,
który deklarował,  że weryfikuje dane osobowe konsumenta lub
musi sprawdzić licznik.

Konsumenci niejednokrotnie dopiero po pewnym czasie orien-
towali  się,  że  nastąpiły  niekorzystne  ekonomicznie  zmiany  co
do sprzedawcy mediów a wypowiedzenie umowy z nowym sprze-
dawcą  obwarowane  jest  karami  umownymi,  których  wysokość
niekiedy przekracza miesięczny budżet domowy.

Równie  niekorzystnym  i  wymagającym  wystąpień  ze  strony
rzecznika problemem pozostawała realizacja umów o usługi tele-
komunikacyjne (72 wystąpienia).

Spory dotyczyły zmian operatorów przeprowadzonych wbrew
intencjom abonentów a także niewłaściwie realizowanych usług,
zawyżonych rachunków, usług SMS Premium.

Wystosowano  7  wniosków  do  różnych  Delegatur  Urzędu
Ochrony Konkurencji  i Konsumentów z zawiadomieniami o nie-
uczciwych praktykach rynkowych, stosowaniu klauzul niedozwo-
lonych oraz innych niekorzystnych zjawiskach rynkowych wyma-
gających wszczęcia właściwego postępowania. Rzecznik współ-
pracuje na bieżąco z Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Han-
dlowej.  Pozostaje arbitrem w Polubownym Sądzie Konsumenc-
kim.
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Przygotowano konsumentom 9 wniosków do Rzecznika Finanso-
wego  w  ramach  pozasądowego  trybu  dochodzenia  roszczeń
w sprawach finansowych.

Stosownie do art. 63³ Kodeksu postępowania cywilnego, rzecz-
nik posiada uprawnienia do uczestnictwa w procesach sądowych na
rzecz  konsumentów.  Wykorzystując  te  kompetencje  wniesiono  2
skargi o wznowienie prawomocnie zakończonych postępowań są-
dowych.  Do  2  postępowań sądowych wytoczonych przez  konsu-
mentów, rzecznik wstąpił aktywnie uczestnicząc w roli powoda.

W ramach prowadzonej pomocy prawnej przygotowano dla kon-
sumentów pozwy,  odpowiedzi  na  pozew i  sprzeciwy  od pozwów
w 66 sprawach sądowych.

Rzecznik prowadził działalność informacyjną i edukacyjną szero-
ko współpracując z lokalnymi mediami a także wygłaszając prelek-
cje, pogadanki na spotkaniach różnych grup konsumenckich.

Na łamach prasy informowano o niekorzystnych zjawiskach ryn-
kowych, przestrzegano przed nieuczciwymi praktykami szczególnie
w ramach umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i w ra-
mach telefonicznego marketingu. Rzecznik oraz pracownicy Biura
dyżurowali w redakcjach udzielając porad i informacji w różnych ob-
szarach aktywności konsumenckiej odpowiednio dostosowując się
do  zmieniającego  rynku,  pór  roku  oraz  zainteresowania  samych
konsumentów. Udzielano komentarzy i wyjaśnień dotyczących pro-
blematyki konsumenckiej w programach telewizji lokalnej i ogólno-
polskiej.
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1. Działalność legislacyjna

W 2018 r. Prezydent Miasta Lublin podpisał 1 436 zarządzeń.
Żadne z nich nie zostało uchylone w trybie nadzoru. Zarządzenia
dostępne  są  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  pod  adresem:
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/ według  podziału
na zarządzenia aktualne i archiwalne.

2. Zmiany organizacyjne

W 2018 r.  dokonano  zmian  w  Regulaminie  Organizacyjnym
Urzędu Miasta Lublin stanowiącym załącznik do zarządzenia nr
100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dn. 24.02.2011 r. w drodze
następujących  zarządzeń:  nr  76/2/2018  z  dn.  28.02.2018 r.,
84/3/2018  z  dn.  30.03.2018 r.,  127/6/2018  z  dn.  29.06.2018 r.
oraz nr 101/9/2018 z dn. 28.09.2018 r.

Na mocy powyższych zarządzeń utworzono Biuro Bezpieczeń-
stwa  Informacji,  które  przejęło  zadania  zlikwidowanego  Samo-
dzielnego Stanowiska Pracy Administrator Bezpieczeństwa Infor-
macji  oraz zadania m.in.  z zakresu kreowania,  opracowywania
i aktualizacji  polityki  bezpieczeństwa informacji,  opracowywania
zasad  ochrony  informacji  chronionych,  prowadzenia  rejestrów
związanych z realizacją zadań z zakresu polityki bezpieczeństwa
informacji oraz przeprowadzania inspekcji z zakresu bezpieczeń-
stwa  informacji,  w  szczególności  dotyczących  danych  osobo-
wych.  Ponadto,  w  strukturze  organizacyjnej  Urzędu  utworzony
został  Departament  Oświaty  i  Wychowania,  w  skład  którego
wszedł  –  przeniesiony  z  Departamentu  Prezydenta  –  Wydział
Oświaty i Wychowania.

Dodatkowo,  celem  zoptymalizowania  współpracy  pomiędzy
poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami pra-
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cy w departamentach Urzędu oraz dostosowania realizowanych
zadań do zmian w przepisach prawa dokonano doprecyzowania
zakresu kompetencji oraz korekt w zakresie struktury organiza-
cyjnej:
• w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych  osobowych  i  w sprawie  swobodnego  przepływu takich
danych zadania wspólne wszystkich komórek organizacyjnych
i stanowisk pracy w departamentach Urzędu zostały uzupełnio-
ne o obowiązek wykonywania zadań określonych w systemie
zarządzania bezpieczeństwem informacji,

• w Departamencie Prezydenta dokonano zmian w strukturze or-
ganizacyjnej  Kancelarii  Prezydenta  poprzez  przekształcenie
stanowiska pracy ds. budowania marki Miasta Lublin na wielo-
osobowe  stanowisko  pracy  z  jednoczesnym  włączeniem  go
do referatu ds. marketingu miasta oraz utworzenie w miejsce
referatu ds. komunikacji społecznej i obsługi mediów elektro-
nicznych dwóch referatów. W Wydziale Strategii i Obsługi in-
westorów dokonano zmian w strukturze referatu ds. marketin-
gu gospodarczego, referatu ds. wspierania przedsiębiorczości
i relacji  z biznesem, referatu ds.  strategii  i  analiz społeczno-
gospodarczych oraz utworzono stanowisko pracy ds. projektu
Study in Lublin. Dokonano również modyfikacji w strukturze or-
ganizacyjnej Biura Kadr poprzez utworzenie referatu ds. rekru-
tacji i świadczeń socjalnych w miejsce dotychczasowych sta-
nowisk pracy bezpośrednio podległych Dyrektorowi,

• w  Departamencie  Inwestycji  i  Rozwoju  dokonano  zmian
w strukturze organizacyjnej Wydziału Gospodarki Komunalnej
w zakresie struktury i  zadań realizowanych przez referat ds.
utrzymania infrastruktury technicznej, referat utrzymania tere-
nów utwardzonych poza pasem drogowym i sieci elektroener-
getycznych, referat ds. cmentarnictwa oraz miejsc pamięci na-
rodowej.  W  Wydziale  Gospodarowania  Mieniem  usunięto
ze struktury organizacyjnej wieloosobowe stanowisko ds. prze-
kształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własno-
ści.  Ponadto,  dokonano  zmian  w  strukturze  organizacyjnej
w Wydziale Ochrony Środowiska (m.in. modyfikacja struktury
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referatu ds. gospodarowania odpadami komunalnymi), Wydziale
Funduszy Europejskich (powierzenie wieloosobowemu stanowi-
sku pracy ds.  organizacyjnych prowadzenia  spraw związanych
z majątkiem  i  sprzętem  będącym  na  wyposażeniu  Wydziału)
i Wydziale Architektury i Budownictwa (przeniesienie referatu ds.
budownictwa wielkoskalowego do bezpośredniej podległości Dy-
rektora Wydziału),

• w Departamencie Kultury, Sportu i Partycypacji dokonano zmian
w strukturze organizacyjnej wydziału Kultury poprzez m.in. utwo-
rzenie w pionie Dyrektora referatu ds. budżetu i kontroli podmio-
tów realizujących zadania miasta Lublin w zakresie kultury, który
przejął m.in. zadania likwidowanego referatu ds. podmiotów reali-
zujących zadania miasta Lublin w zakresie kultury oraz zadania
dot.  budżetu,  które  dotychczas  realizowane  były  przez  referat
w pionie Zastępcy Dyrektora ds. mecenatu kultury i współpracy
z organizacjami pozarządowymi,

• w Departamencie Organizacji i Administracji dokonano reorgani-
zacji struktury zarządzania i podziału kompetencji w Wydziale In-
formatyki i Telekomunikacji w związku z realizacją projektów in-
formatycznych w Urzędzie jak również centralizacją i administro-
waniem biuletynu informacji publicznej w jednostkach organiza-
cyjnych Gminy Lublin, natomiast w Wydziale Spraw Administra-
cyjnych dokonano likwidacji referatu dowodów osobistych.
W dn.  21.12.2018 r.  Prezydent  Miasta Lublin  zarządzeniem nr

32/12/2018 na nowo określił  organizację i  zasady funkcjonowania
Urzędu Miasta Lublin poprzez nadanie Regulaminu Organizacyjne-
go Urzędu Miasta Lublin w miejsce Regulaminu Organizacyjnego
nadanego zarządzeniem nr 100/2011 z dn. 24.02.2011 r. Nowe ure-
gulowania obowiązują od 1.01.2019 r.

W ślad za nadaniem Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Mia-
sta Lublin Prezydent Miasta Lublin określił strukturę organizacyjną
i zasady  kierowania  komórkami  organizacyjnymi  i  stanowiskami
pracy  w  departamentach  Urzędu,  jak  również  zadania  wspólne
i szczegółowe komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w depar-
tamentach Urzędu, nadając im stosowne regulaminy w drodze na-
stępujących zarządzeń:
• nr 51/12/2018 z dn. 31.12.2018 r. w sprawie nadania Regulaminu

Organizacyjnego Departamentu Prezydenta,
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• nr 52/12/2018 z dn. 31.12.2018 r. w sprawie nadania Regula-
minu Organizacyjnego Departamentu Inwestycji i Rozwoju,

• nr 53/12/2018 z dn. 31.12.2018 r. w sprawie nadania Regula-
minu Organizacyjnego Departamentu Spraw Społecznych,

• nr 54/12/2018 z dn. 31.12.2018 r. w sprawie nadania Regula-
minu Organizacyjnego Departamentu Kultury, Sportu i Partycy-
pacji,

• nr 55/12/2018 z dn. 31.12.2018 r. w sprawie nadania Regula-
minu Organizacyjnego Departamentu Oświaty i Wychowania,

• nr 56/12/2018 z dn. 31.12.2018 r. w sprawie nadania Regula-
minu Organizacyjnego Departamentu Organizacji i Administra-
cji,

• nr 57/12/2018 z dn. 31.12.2018 r. w sprawie nadania Regula-
minu Organizacyjnego Departamentu Finansów.
Nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lublin zawiera

w szczególności określenie zadań Urzędu, jego strukturę, zakres
zadań  komórek  organizacyjnych  i  stanowisk  pracy  w  departa-
mentach Urzędu, podział zagadnień nadzoru nad poszczególny-
mi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy w departa-
mentach Urzędu pomiędzy kierownika Urzędu, którym jest Prezy-
dent Miasta Lublin i jego Zastępców, Sekretarza i Skarbnika, za-
sady kierowania komórkami organizacyjnymi, ogólne zasady wy-
dawania zarządzeń oraz podpisywania pism i dokumentów, a tak-
że regulacje odnoszące się do form wzajemnej współpracy komó-
rek  organizacyjnych  oraz  stanowisk  pracy  w  departamentach
Urzędu z innymi instytucjami.

Nadany zarządzeniem nr 32/12/2018 Regulamin Organizacyj-
ny Urzędu Miasta Lublin w głównej mierze bazuje na dotychczas
obowiązującym  Regulaminie  Organizacyjnym  nadanym  w  dn.
24.02.2011 r.  (z  późn.  zm.).  Główne  różnice  pomiędzy  nowym
Regulaminem Organizacyjnym  a  jego  poprzednikiem  obejmują
przede wszystkim nowy podział zadań pomiędzy komórkami or-
ganizacyjnymi i  stanowiskami pracy w departamentach Urzędu,
a co  za  tym  idzie  ich  strukturalne  przekształcenie,  utworzenie
bądź likwidację, a także zawiera uszczegółowienie i doprecyzo-
wanie zadań wykonywanych w ramach dotychczas ukształtowa-
nej struktury.
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Regulamin Organizacyjny zawiera również rozwiązanie, którego
nie przewidywał  poprzedni  Regulamin,  gdyż w strukturze Urzędu
utworzono stanowisko dyrektora departamentu. Głównym zadaniem
dyrektorów poszczególnych departamentów jest kształtowanie stra-
tegii i polityki zadań miasta Lublin realizowanych przez dany depar-
tament jak również koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych
komórek  organizacyjnych  i  stanowisk  pracy  w  departamentach
Urzędu.

W strukturze Urzędu Miasta Lublin w Departamencie Inwestycji
i Rozwoju  utworzono  Wydziału  Zarządzania  Ruchem  Drogowym
i Mobilnością.  Do zadań tego Wydziału  należy  przede wszystkim
wykonywanie czynności należących do organu zarządzającego ru-
chem  –  dotychczas  realizowanych  w  Zarządzie  Dróg  i  Mostów
w Lublinie, jak również koordynacja polityki  rowerowej i  pieszej –
dotychczas wykonywana w Biurze Partycypacji  Społecznej umiej-
scowionym  w  Departamencie  Kultury,  Sportu  i  Partycypacji.
W związku z tym likwidacji uległo Wieloosobowe Stanowisko Pracy
ds. Nadzoru Transportu Miejskiego funkcjonujące w wymienionym
wyżej  Departamencie,  natomiast  wieloosobowe stanowisko  pracy
ds. mobilności aktywnej, umiejscowione w Biurze Partycypacji Spo-
łecznej, zostało włączone do struktury nowego Wydziału.

Do Departamentu Inwestycji i Rozwoju włączony został ponadto
Wydział Projektów Nieinwestycyjnych oraz powstałe po podzieleniu
dotychczasowego Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów na dwie
odrębne komórki organizacyjne – Biuro Obsługi Inwestorów.

W Departamencie Inwestycji i Rozwoju zadania realizowane do-
tychczas w Biurze ds. Zagospodarowania Dolin Rzecznych i Wąwo-
zów zostały powierzone Biuru Rewitalizacji oraz Wydziałowi Plano-
wania.  Z  tych  też  względów  Biuro  ds.  Zagospodarowania  Dolin
Rzecznych i Wąwozów uległo likwidacji.

Ponadto, umiejscowione w Departamencie Inwestycji i Rozwoju
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni otrzymało nowe zadanie związa-
ne z utrzymaniem zieleni na terenach znajdujących się w pasie dro-
gi, które dotychczas realizowane było w Zarządzie Dróg i Mostów
w Lublinie.

Kolejną zmianą, którą wprowadził Regulamin Organizacyjny, jest
likwidacja Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. strategii i monito-
ringu wykorzystania miejskich obiektów sportowych, funkcjonujące-
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go w ramach Departamentu Prezydenta oraz przekazanie zadań
realizowanych na tym stanowisku do Wydziału Sportu i Turystyki
w Departamencie Kultury, Sportu i Partycypacji.

W Departamencie Prezydenta, w związku ze stale zwiększają-
cą się rolą Lublina na arenie międzynarodowej,  zmieniono po-
dział zadań związanych ze współpracą międzynarodową i kontak-
tami zewnętrznymi. W związku z tym Biuru – Centrum Współpra-
cy Międzynarodowej przyporządkowano zadania inicjowania i ko-
ordynowania  współpracy  miasta  Lublin  z  instytucjami  unijnymi
i miastami  partnerskimi  oraz  koordynowania  wydawania  i  rozli-
czania delegacji zagranicznych pracowników Urzędu. Zadania te
dotychczas były realizowane w Kancelarii Prezydenta. Kancelarii
Prezydenta natomiast powierzono koordynację i realizację spraw
związanych  z  rozpatrywaniem skarg  i  wniosków mieszkańców,
realizowanych dotychczas w Wydziale Audytu i Kontroli.

Kolejna  zmiana  dotyczy  uporządkowania  spraw związanych
z realizacją  działań  podejmowanych  na  rzecz  osób  niepełno-
sprawnych oraz polityką społeczną. W związku z tym przekształ-
cono do rangi wydziału Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które
otrzymało nazwę Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Biu-
ro – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, które otrzyma-
ło nazwę Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych. Wymie-
nionemu Wydziałowi powierzono nadzór nad Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Rodzinie i Miejskim Urzędem Pracy. Natomiast dotych-
czasowy Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zmienił swój za-
kres działania oraz nazwę na Wydział Zdrowia i Profilaktyki.

Struktura  organizacyjna  oraz  zakres  zadań  poszczególnych
komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w pozostałych depar-
tamentach bazuje na dotychczasowych rozwiązaniach.

3. Zmiany na stanowiskach kierowniczych w Urzędzie
i jednostkach miasta

3.1. Zmiany na stanowiskach Prezydenta, Zastępców 
Prezydenta i Sekretarza

KP-KP.0057.1.2019                                                                                      nr dokumentu: 82527/06/2019



.16. ORGANIZACJA PRACY URZĘDU 282

Stanowisko Osoba
Termin powołania lub odwo-

łania

Zastępca Prezydenta Mariusz Banach Powołany 4.04.2018 r.

Zastępca Prezydenta Krzysztof Komorski Odwołany 20.11.2018 r.

Zastępca Prezydenta Mariusz Banach Odwołany 21.11.2018 r.

Zastępca Prezydenta Mariusz Banach Powołany 5.12.2019 r.

3.2. Zmiany na stanowiskach Dyrektorów Wydziałów/ 
Kierowników Biur oraz Zastępców Dyrektorów w Urzędzie Miasta 
Lublin

Departament Prezydenta 

Komórka organizacyj-
na

Osoba
Stanowisko

zatrudniony od /do

Biuro Bezpieczeństwa 
Informacji

Witold Przeszlakowski Dyrektor biura od 6.03.2018 r.

Wydział Strategii i Ob-
sługi Inwestorów

Łukasz Goś
Zastępca dyrektora 
do 31.12.2018 r.

Departament Inwestycji i Rozwoju

Komórka organizacyj-
na

Osoba
Stanowisko

zatrudniony od /do

Wydział Ochrony Środo-
wiska

Wiesław Piątkowski
Zastępca dyrektora 
do 28.07.2018 r.

Wydział Ochrony Środo-
wiska

Blanka Rdest-Dudak
Zastępca dyrektora 
od 01.08.2018 r.

Biuro ds. Zagospodaro-
wania Dolin Rzecznych i
Wąwozów

Zdzisław Strycharz Dyrektor do 31.12.2018 r.

Departament Organizacji i Administracji

Komórka organizacyj-
na

Osoba
Stanowisko

zatrudniony od /do

Wydział Spraw Admini-
stracyjnych

Józef Różański
Zastępca dyrektora 
od 1.06.2018 r.
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3.3.  Zmiany na stanowiskach Dyrektorów w samorządowych 
jednostkach organizacyjnych Miasta Lublin

Jednostka organiza-
cyjna Miasta Lublin Osoba Stanowisko

zatrudniony od /do

Lubelskie Centrum Eko-
nomiczno-Administra-
cyjne Oświaty 

Barbara Czołowska Dyrektor od 1.01.2018 r.

Dom Dziecka im. Janu-
sza Korczaka w Lubli-
nie

Ewa Głowacka Dyrektor od 15.01.2018 r.

Zespół Ośrodków 
Wsparcia w Lublinie

Maria Pawela Dyrektor do 05.06.2018 r.

Zespół Ośrodków 
Wsparcia w Lublinie

Anna Walczak
Dyrektor od 06.06.2018 r.

Zespół Pieśni i Tańca 
„Lublin” im. Wandy Ka-
niorowej

Jan Twardowski Dyrektor do 28.02.2018 r.

4. Audyt i kontrola

Celem działania Wydziału AK jest dostarczenie Prezydentowi
Miasta Lublin informacji  zarządczej czyli  obiektywnej i  rzetelnej
wiedzy nt. funkcjonowania Urzędu Miasta Lublin i jednostek orga-
nizacyjnych miasta oraz proponowanie adekwatnych zmian słu-
żących usprawnieniu ich działalności lub usunięciu nieprawidło-
wości.

Wydział AK realizował w 2018 r. powyższy cel poprzez zada-
nia określone w regulaminie organizacyjnym i skupione w czte-
rech obszarach, tj. audyty wewnętrzne, kontrole, obsługę kontroli
i  audytów prowadzonych w Urzędzie przez zewnętrzne organy
kontrolne oraz rozpatrywał skargi i wnioski skierowane do Prezy-
denta Miasta Lublin. Roczne plany kontroli i audytów wewnętrz-
nych na 2018 r. zostały zrealizowane zgodnie z zamierzeniami.

Wydział AK podejmował również skierowane na zewnątrz Gmi-
ny niestandardowe inicjatywy i działania związane z podstawo-
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wym zakresem kompetencji, przyczyniając się tym samym do budo-
wy pozytywnego wizerunku Urzędu Miasta Lublin.

Audytorzy wewnętrzni przeprowadzili  łącznie 15 zadań audyto-
wych i czynności sprawdzających. Zadaniami zapewniającymi obję-
to pełny zakres działalności Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
oraz Wydziału Geodezji. W ramach realizacji ustawowego obowiąz-
ku corocznego audytowania zagadnień bezpieczeństwa informacji
w uproszczonej formie (badanie ankietowe ze statystycznym opra-
cowaniem wyników) przeprowadzono audyt we wszystkich jednost-
kach organizacyjnych miasta. W sposób dokumentowany monitoro-
wano na bieżąco wykonywanie zaleceń wydanych w wyniku audytu
i  przeprowadzano czynności  sprawdzające po upływie wyznaczo-
nych terminów ich realizacji.

Ważnym zadaniem były też zadania audytowe zaliczone do gru-
py doradczych, tj. badanie określonych szczegółowych problemów
w wielu komórkach organizacyjnych Urzędu i formułowanie propo-
zycje konkretnych usprawnień (zw. rekomendacjami).

W 2018 r. wsp. ds. kontroli przeprowadziło:
• 9  kontroli  gospodarki  finansowej  w  jednostkach  oświatowych,

głównie dla celów oceny pracy dyrektora wobec upływającej ka-
dencji,  z których 3 oceniono pozytywnie w skontrolowanym za-
kresie, w 4 szkołach część skontrolowanych zagadnień oceniono
pozytywnie, część negatywnie, natomiast 2 szkoły – negatywnie.
Uwagi Wydziału AK odnoszące się do stwierdzonych nieprawi-
dłowości były każdorazowo omawiane z dyrektorem kontrolowa-
nej jednostki na naradach pokontrolnych z udziałem przedstawi-
ciela Wydziału Oświaty i Wychowania. W wystąpieniach pokon-
trolnych wydawano odpowiednie, szczegółowe zalecenia w celu
wyeliminowania nieprawidłowości,

• 5 kontroli problemowych w jednostkach organizacyjnych miasta
(SP1, SP10, SP51, MOPR. Straż Miejska) w reakcji na negatyw-
ne sygnały prasowe lub skargowe (udzielanie zamówień publicz-
nych, elementy zarządzania zasobami ludzkimi, sprawdzenie wy-
konania zaleceń pokontrolnych).
Istotnym zadaniem Wydziału AK były kontrole pobrania i wyko-

rzystania dotacji w niepublicznej oświacie. Objęto nimi 17 podmio-
tów (12 przedszkoli, 2 szkół podstawowych 2 szkół sieciowych i 1
poradni  pedagogiczno-psychologicznej),  które  otrzymały  ogółem
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ponad 15 mln zł dotacji na dofinansowanie kształcenia, wychowa-
nia  i  opieki.  W  wyniku  kontroli  zakwestionowano  wydatki
(w przedszkolach, poradni i szkole podstawowej – bez wyniku 4
niezakończonych kontroli) na ok. 2,2 mln zł, tj. 14,3 % udzielonej
dotacji czyli znacznie mniej niż w latach poprzednich. Świadczy
to o prewencyjnym efekcie kontroli.

Najwięcej – prawie 2 mln zł – zakwestionowano z tytułu dotacji
pobranej  w  nadmiernej  wysokości,  tj.  na  zawyżoną  liczbę
uczniów.  Organy  prowadzące  zwróciły  dobrowolnie  tylko
25 tys. zł. Pozostała kwota skierowana została do postępowania
administracyjnego.  Dodać należy,  że w przypadkach wskazują-
cych na próby wyłudzenia dotacji  kierowano zawiadomienia do
prokuratury o przypuszczeniu popełnienia przestępstwa. Aktual-
nie, już 3 sprawy znalazły swój finał w sądzie (jeden wyrok czeka
już na uprawomocnienie).

Doświadczenia z tego rodzaju kontroli wykazały, że najwyższe
ryzyko zawyżania liczby uczniów we wnioskach o udzielenie do-
tacji występuje w szkołach dla dorosłych. Wydział AK opracował
zatem nowy rodzaj weryfikacji tych danych w formie systematycz-
nych kontroli frekwencji sprawdzając co miesiąc spełnianie usta-
wowego wymogu 50 % udziału słuchaczy tych szkół w obowiąz-
kowych zajęciach edukacyjnych (45 kontroli). W tym trybie, pod-
czas weekendów pracownicy Wydziału AK kontrolowali:
• przez 10 miesięcy – 2 szkoły Żak,
• przez 7 miesięcy 2 – 3 szkoły Nowa,
• przez 4 miesiące szkołę Fabryka Absolwentów i 3 szkoły Atut,
• przez 3 miesiące 2 – 3 szkoły Blue,
• przez 2 miesiące 3 szkoły Teb i 3 Cosinus, 2 szkoły Perspekty-

wa, Kursor, Poland Life,
• przez 1 miesiąc szkoły: Atena, Lider, TWP.

Rezultatem ww.  kontroli  jest  wygenerowanie prawie  3 mln zł
oszczędności w wypłaconych dotacjach, bowiem bezsprzecznie
ustalono,  że  faktycznie  w  zajęciach  uczestniczyło  o  9 499
uczniów mniej niż wcześniej zgłaszano do dotacji (kwotę oszaco-
wano porównując sumaryczne dane o liczbie uczniów ustalone
w toku  kontroli  w  stosunku  do  danych  podawanych  przez  ww.
prywatne szkoły w miesiącach poprzedzających kontrolę).
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W Wydziale AK ewidencjonowano i koordynowano działania Wy-
działów w stosunku do 36 postępowań kontrolnych i  audytowych
prowadzonych w UML przez podmioty zewnętrzne. Podkreślić nale-
ży, że skontrolowana działalność w żadnym przypadku nie została
w 2018 r.  oceniona negatywnie,  a w sprawdzonych projektach fi-
nansowanych ze środków unijnych nie zakwestionowano sposobu
ich wykorzystania. W wyniku kontroli zewnętrznych Urząd otrzymał
30 ocen pozytywnych lub pozytywnych z uwagami albo uchybienia-
mi, 2 oceny opisowe, natomiast 3 audyty zakończono bez formuło-
wania oceny.

Najwięcej  kontroli  dotyczyło projektów finansowanych ze środ-
ków UE:
• 14 –  przeprowadził  Urząd Marszałkowski  Województwa Lubel-

skiego,
• 3 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
• po 1 kontroli MSWiA , LAWP i NFOŚGW,
• 3 audyty projektów unijnych – Departament Audytu Środków Pu-

blicznych MF.
Pozostałe kontrole to kontrole problemowe i tematyczne:

• NIK (opieka nad grobami  i  cmentarzami  wojennymi,  realizacja
obowiązków spadkobiercy, przygotowania obronne, funkcjonowa-
nie Biura ZIT, wybrane aspekty z zakresu przepisów KPA),

• Archiwum Państwowe w Lublinie (postępowanie z dokumentacją
archiwalną),

• 3 prowadziły komórki podległe Wojewodzie Lubelskiemu (realiza-
cja programów ochrony powietrza, integracja społeczności rom-
skiej, przestrzeganie przepisów prawa górniczego i geologiczne-
go),

• 3 – WFOŚiGW (termomodernizacja budynków, nasadzenia).
W 2018 r. do Wydziału AK wpłynęło 143 skargi/ wnioski skiero-

wane do kierownictwa UML i Rady Miasta Lublin (o 3 % mniej niż
w 2017 r. i o 25 % niż w 2016 .) z czego 4 skargi zgodnie z właści-
wością rzeczową lub miejscową przekazano innym organom. Roz-
patrzono 127 skarg i 8 wniosków, w tym tylko 5 skarg uznano za za-
sadne, natomiast 42 to skargi niezasadne, zaś 80 skarżącym udzie-
lono wyjaśniających odpowiedzi.
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Pozostałych 12 skarg pozostawiono bez rozpatrzenia (były to
anonimy, skargi ponowione bez wskazania nowych okoliczności,
obarczone brakami formalnymi).

W treści skarg poruszano niezadowolenie ze sposobu rozpa-
trzenia  sprawy lub udzielonej  odpowiedzi,  z  nieudzielenia  albo
nieterminowego udzielenia odpowiedzi,  z niepodjęcia czynności
w sprawie, z pomocy społecznej, z rozwiązań w zakresie ochrony
środowiska.

Wnioski dotyczyły głównie usprawnień komunikacyjnych i dro-
gowych, zagospodarowania terenów zielonych.

Wydział AK organizował zwyczajowe bezpośrednie, indywidu-
alne spotkania Kierownictwa miasta z mieszkańcami. W różnych
sprawach, w tym skarg i  interwencji  Prezydent,  Zastępcy rezy-
denta i Sekretarz przyjęli w 2018 r. ogółem 397 osób. W oparciu
o uwagi zgłaszane w trakcie przyjęć mieszkańców wszczęto 25
interwencji dotyczących różnych zgłaszanych przez nich proble-
mów.

5. Działalność Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

W 2018 r. w ramach zaplanowanych działań Wydziału:
• rozszerzono Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lu-

blin  o  jednostki  organizacyjne  gminy  oraz  przeprowadzono
proces migracji danych do nowego miejskiego BIP. Przeprowa-
dzono także szkolenia z obsługi BIP w jednostkach,

• rozbudowano system monitoringu miejskiego o 15 kamer mo-
nitoringu w nowych punktach zlokalizowanych na terenie mia-
sta Lublin:
- ul. Siemiradzkiego 34a,
- ul. Jagiełły 11,
- ul. Lwowska 6,
- ul. Gospodarcza 18,
- ul. Samsonowicza 1,
- ul. Garbarska 8,
- ul. Krochmalna 29,
- ul. Radości 2,
- ul. Pogodna 5,
- ul. Pogodna 34,
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- ul. Pogodna 42,
- ul. Pogodna 44,
- ul. Zimowa 10,
- ul. Plaggego i Laśkiewicza 3,
- ul. Zelwerowicza 2,

• przyłączono do sieci szerokopasmowej jednostki Żłobek Miejski
nr 9 ul. Aleksandra Zelwerowicza 2,

• w ramach „Rozbudowy miejskiej szerokopasmowej sieci szkiele-
towej”  zainstalowano  i  uruchomiono  infrastrukturę  teleinforma-
tyczną zbudowaną w oparciu o urządzenia sieciowe do realizacji
usług komunikacyjnych. Zamontowano nowe urządzenia siecio-
we (przełączniki) w szkielecie sieci, które pozwalają na komuni-
kację z szybkością 40Gb/s. Stanową one bazę do budowy syste-
mów informatycznych służących do dystrybucji  i  udostępniania
szeroko rozumianych treści i usług w ramach miejskiej szeroko-
pasmowej sieci  szkieletowej  oraz gminnych jednostek oświato-
wych.  Rozbudowa zapewnia możliwość bezpiecznej  i  wydajnej
komunikacji w ramach obiektów podłączonych do miejskiej sze-
rokopasmowej sieci szkieletowej,

• w związku z przeniesieniem części pracowników UM z ul. Lesz-
czyńskiego 23 do nowej lokalizacji przy ul. Diamentowej 2, oraz
umieszczeniu tam placówki MOPR jako jednostki podległej Gmi-
nie  Lublin,  dokonano  adaptacji  pomieszczeń  oraz  zapewniono
podłączenie w/w lokalizacji do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej,

• w budynku Ratusza Pl. Łokietka 1 w celu poprawy działania sieci
bezprzewodowego dostępu do internetu  dla pracowników oraz
interesantów zamontowano nowe urządzenia o jednakowych pa-
rametrach nowej generacji,  które poprawiły komfort korzystania
z internetu bezprzewodowego w budynku,

• zainstalowano i uruchomiono autorski system rejestracji i trans-
misji obrad Rady Miasta w sali nr 2 w Ratuszu. System umożliwia
transmisję  na żywo,  zapis  obrazu i  głosu z  posiedzenia  Rady
Miasta,

• w związku  z  przeniesieniem Wydziału  Komunikacji  z  budynku
przy ul.  Leszczyńskiego 20 do nowego budynku przy ul.  Cze-
chowskiej 19A przystosowano infrastrukturę techniczną do przy-
łączenia w/w wydziału w nowym miejscu,
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• zakupiono 150 stacji roboczych na potrzeby Urzędu i 14 stacji
roboczych  na  wyposażenie  Lubelskiego  Centrum  Ekono-
miczno-Administracyjnego Oświaty oraz prowadzono obsługę
informatyczna jednostek oświatowych podlegających LCEAO,

• w ramach postępowania przetargowego dokonano zakupu pla-
nu dotykowego z udźwiękowieniem, czterech przenośnych po-
większalników elektronicznych oraz czterech urządzeń lektor-
skich w celu udostępnienia BOM-ów osobom z dysfunkcjami
wzroku, tak aby niezależnie i samodzielnie mogły z nich korzy-
stać. BOM-y zostały wyposażone w nowoczesne urządzenia,
które będą odczytywały drukowany tekst osobom niewidomym
oraz w urządzenia powiększające czcionkę i zmieniające kon-
trast tekstu. Zainstalowany panel dotykowy ułatwia poruszanie
się po budynku przy ul. Wieniawskiej 14 osobom niewidomym,

• rozbudowano, zmodyfikowano i usprawniono system kolejko-
wy funkcjonujący w Urzędzie Miasta Lublin, służący do zarzą-
dzania  obsługą  klientów iFLOW (włączenie  nowej  lokalizacji
Wydziału Komunikacji przy ul. Czechowskiej 19A),

• rozpoczęto realizację projektu „Budowa i  rozbudowa e-usług
w Gminie Lublin" o wartości 5 685 450,67 zł, w ramach której
realizowana jest umowa na usługi eksperckie dot. przygotowa-
nia dokumentacji przetargowych na wykonanie projektu,

• rozpoczęto realizację projektu „Budowa modelu 3D dla Miasta
Lublin" o wartości 660 000 zł, w ramach której realizowane jest
przygotowania dokumentacji przetargowych na wykonanie pro-
jektu,

• zakontraktowanie w ramach realizacji projektu „E-rozrachunki,
e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elek-
tronizacja  administracji  samorządowej"  Platformy  Informa-
cyjno-Płatniczej (umożliwiającej opłacenie zobowiązań wobec
Gminy) oraz modernizacji i rozbudowy systemu KSAT,

• wdrożono system zintegrowany KSAT w jednostkach organiza-
cyjnych Miasta: Straż Miejska, Miejski Zespół Żłobków, Szkoła
Podstawowa nr 23, Zespół Szkół nr 6,

• w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego
systemu informatycznego  dla  jednostek  oświatowych  miasta
Lublin”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środ-
ków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ra-
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mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2014-2020, przygotowano do wszczęcia postę-
powania przetargowe na:
- rozszerzenie wdrożenia systemu KSAT w jednostkach oświato-
wych Gminy Lublin,
- dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego
dla jednostek oświatowych miasta Lublin,

• przygotowanie i udostępnienie użytkownikom systemu KSAT ra-
portów rozszerzających funkcjonalności systemu,

• prowadzono  bieżącą  obsługa  zgłoszeń  użytkowników  systemu
KSAT z Urzędu Miasta Lublin oraz użytkowników z ok. 90 jedno-
stek organizacyjnych Miasta.

6. Udzielanie zamówień publicznych

W 2018 r. w Urzędzie Miasta Lublin zarejestrowano 156 postępo-
wań, w tym:
• w trybie przetargu nieograniczonego – 100 postępowań,
• w trybie licytacji elektronicznej – 39 postępowań,
• w trybie zamówienia z wolnej ręki – 4 postępowania,
• na usługi społeczne – 12 postępowań,
• anulowane przed ustaleniem trybu – 1 postępowanie.

Spośród  ww.  liczby  zostało  unieważnionych  28  postępowań,
w tym:
• w 8 postępowaniach nie złożono żadnej oferty niepodlegającej

odrzuceniu,
• w 11 postępowaniach prowadzonych w trybie licytacji elektronicz-

nej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału
w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta,

• w 9 postępowaniach cena oferty najkorzystniejszej przewyższała
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowa-
nie zamówienia.
W 2018 r. zawarto umowy w sprawach zamówień publicznych,

do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicz-
nych na łączną kwotę 280 021 063,20 zł netto, w tym:
• wartość umów w sprawach zamówień o wartości przekraczającej

progi unijne wyniosła 231 808 214,59 zł netto, z czego:
- na roboty budowlane – 72 071 008,32 zł netto,
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- na dostawy – 15 861 804,42 zł netto,
- na usługi – 143 875 401,85 zł netto,

• wartość umów w sprawach zamówień o wartości nieprzekra-
czającej  progów  unijnych  wyniosła  47 674 544,92 zł  netto,
z czego:

• na roboty budowlane – 39 509 880,95 zł netto,
• na dostawy – 4 598 691,53 zł netto,
• na usługi – 3 565 972,44 zł netto,
• wartość  umów w sprawach zamówień,  których przedmiotem

były usługi społeczne wyniosła 538 303,69 zł netto.
W 2018 r. wniesiono 5 odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej

od czynności podjętych przez Urząd Miasta Lublin w postępowa-
niach o udzielenie zamówień. Wszystkie odwołania zostały odda-
lone.

7. Działalność Biura Obsługi Kancelaryjnej

Biuro Obsługi Kancelaryjnej, zgodnie z Regulaminem Organi-
zacyjnym Urzędu realizuje zadania z zakresu:
• obsługi korespondencji: wpływającej i wychodzącej dla doku-

mentów tradycyjnych (papierowych) w kancelarii ogólnej oraz
dla  dokumentów  elektronicznych  w  e-kancelarii  (Kancelarii
ePUAP w Mdok),

• zarządzania i  administrowania teleinformatycznym systemem
obsługi sprawi dokumentów Mdok, pełniącym w Urzędzie funk-
cję systemu EZD dla spraw realizowanych w EZD oraz infor-
matycznego systemu wspomagającego dla spraw prowadzo-
nych tradycyjnie,

• bieżącego monitorowania prawidłowości wykonywania czynno-
ści  kancelaryjnych,  w szczególności  w zakresie  doboru klas
z wykazu akt do prowadzonych spraw, właściwego zakładania
spraw i  prowadzenia akt  spraw w Urzędzie oraz doradzania
i instruktażu w tym zakresie pracownikom Urzędu i jednostkom
oświatowym miasta Lublin,

• współpracy  przy  ustalaniu  zasad  integracji  systemu  Mdok
z innymi  systemami  informatycznymi  dedykowanymi
do obsługi wyspecjalizowanych usług i procesów,
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• obsługi jednostek organizacyjnych,  wymienionych w załączniku
do  uchwały  nr  595/XXIII/2016  Rady  Miasta  Lublin  z  dn.
17.11.2016 r.  z późn. zm., w zakresie określonym w § 4 pkt 2
uchwały,

• podawania  do  publicznej  wiadomości  ogłoszeń,  informacji
i zawiadomień od uprawnionych organów, instytucji publicznych
i podmiotów,  prowadzenia  urzędowego  rejestru  ogłoszeń  oraz
potwierdzania terminów publikacji  stronom i podmiotom upraw-
nionym,

• obsługi  doręczeń  zastępczych  zlecanych  przez  sądy,  organy
administracji  publicznej,  urzędy skarbowe lub inne uprawnione
instytucje publiczne oraz przekazywanie  informacji  wnoszącym
o sposobie realizacji doręczenia zastępczego.

7.1. Obsługa korespondencji

Biuro Obsługi Kancelaryjnej rejestruje i przekazuje do komórek
organizacyjnych Urzędu 100 % wpływów: elektronicznych przesyła-
nych na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) podmiotu, w po-
staci tradycyjnej (papierowej) nadawanych przez klientów poprzez
operatora pocztowego. W mniejszym stopniu BOK obsługuje także
pisma składane bezpośrednio przez klientów w kancelarii ogólnej.
Biuro monitoruje terminowość procesu dla wszystkich dokumentów
wpływających do Urzędu tj.,  rejestrowanych w kancelarii  ogólnej,
przez BOM-y i  sekretariaty poszczególnych komórek organizacyj-
nych w systemie Mdok. Blisko 80 % wszystkich wpływów do Urzędu
rejestrowana jest w elektronicznym systemie obsługi spraw i doku-
mentów Mdok z czego ponad 80 % stanowią dokumenty z pełnym
odwzorowaniem cyfrowanym. Umożliwia to natychmiastowe przeka-
zanie dokumentu w systemie do komórek organizacyjnych i stano-
wisk merytorycznych we wszystkich lokalizacjach Urzędu. Ustalo-
nym dla procesu celem jest zapewnienie przyjmowania 100 % rocz-
nych wpływów do Urzędu i  rozdziału co najmniej  85 % wpływów
rocznych do właściwej komórki organizacyjnej lub stanowiska pracy
w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od dnia wpływu. Usta-
lony dla procesu wskaźnik terminowości (W.TP) w latach 2011-2018
wynosił jn.:

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

W.TP 83,46 % 85,94 % 89,00 % 86,05 % 91,17 % 93,80% 99,02%
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Liczba 
wpływy

222 067 256 999 310 985 285 132 342 827 372 914 390 097

Poniżej  wykresy  przedstawiający  dane  o  liczbie  rejestrowa-
nych wpływów w elektronicznym systemie obsługi spraw i doku-
mentów wg miesięcy i lat, w tym rejestrowanych z pełnym odwzo-
rowaniem cyfrowym w latach 2011-2018:
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7.2. Zarządzanie dokumentacją bieżącą w Urzędzie

W  ramach  bieżącego  zarządzania  dokumentacją  praca  Biura
skupia się przede wszystkim na stałym monitorowaniu, doradzaniu
i prowadzeniu szkoleń dla pracowników Urzędu, a od 2017 r. także
dla pracowników miejskich jednostek oświatowych.

Do czasu wejścia w życie „nowej instrukcji kancelaryjnej” i dosto-
sowania systemu Mdok do wymagań prawnych dla systemów tele-
informatycznych i EZD wszystkie sprawy w Urzędzie prowadzone
były w systemie tradycyjnym (papierowo), a Mdok pełnił rolę syste-
mu wspomagającego – usprawniającego zarządzanie dokumentami
i realizację procesów. Obecnie Mdok pełni w Urzędzie funkcję sys-
temu EZD, w którym czynności kancelaryjne wykonywane są elek-
tronicznie, m.in.: rejestrowanie przesyłek wpływających i wychodzą-
cych, w tym elektronicznych z ESP na ePUAP, e-maili, rejestrowa-
nie dokumentów wewnętrznych, dekretowanie dokumentów, uzgod-
nienia i akceptacje, podpisywanie elektronicznym podpisem kwalifi-
kowanym,  Profilem  Zaufanym,  prowadzenie  innych  wymaganych
rejestrów lub ewidencji, w tym spisów spraw i metryk spraw, prowa-
dzenie akt spraw.

Dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa dokumentowania
spraw, w tym w ramach EZD, pracownicy Biura biorą również udział
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przy opisywaniu wymagań dla integracji  pomiędzy Mdok (EZD)
a innymi systemami informatycznymi funkcjonującymi lub wdra-
żanymi w Urzędzie. We współpracy z innymi komórkami organi-
zacyjnymi do komunikacji  elektronicznej i  do EZD włączane są
nowe procesy. W 2018 r. współpraca skupiała się przede wszyst-
kim  na  monitorowaniu  i  doskonaleniu  wdrożonych  integracji
z elektroniczną platformą usług administracji  publicznej  ePUAP,
programem  pocztowym,  systemami  KSAT-Podatki,  TurboEWID
i OGNIVO oraz współpracy przy określaniu wymagań dla zakupu
nowych systemów i aplikacji (system obsługi spraw i dokumentów
dla jednostek oświatowych oraz Internetowej Platformy Informa-
cyjno-Płatniczej IPIP).

Pracownicy Biura na bieżąco pomagają pracownikom Urzędu
prowadząc  wsparcie  telefoniczne,  udzielając  informacji  i  porad
przez e-mail, realizując czynności administracyjne i zarządcze w
systemie  (helpdesk),  przygotowując  instrukcje  postępowania,
udostępniając  szablony  pism,  opracowując  i  wdrażające  nowe
funkcjonalności systemu, prowadząc szkolenia i warsztaty stano-
wiskowe z zakresu prawidłowego stosowania normatywów kan-
celaryjno-archiwalnych, komunikacji elektronicznej, funkcjonowa-
nia  podpisów  elektronicznych,  funkcjonowania  platform  rządo-
wych  (ePUAP,  obywatel.gov.pl,  biznes.gov.pl),  wykonywania
czynności kancelaryjnych w systemie Mdok. Wspierają także te-
lefonicznie oraz w ramach organizowanych szkoleń i warsztatów
prowadzonych także bezpośrednio w jednostkach, pracowników
miejskich jednostek oświatowych, a także klientów Urzędu mają-
cych problemy z komunikacją elektroniczną. Poniżej tabela z ze-
stawieniem liczby osób przeszkolonych (w ramach organizowa-
nych szkoleń wewnętrznych)  przez pracowników Biura Obsługi
Kancelaryjnej w latach 2011-2018:

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Liczba szkolonych 98 831 459 338 369 326 671 380

Biuro  Obsługi  Kancelaryjnej  stale  prowadzi  działania  dla
zwiększenia udziału komunikacji elektronicznej z klientami Urzę-
du  oraz  spraw prowadzonych w Urzędzie  w EZD.  Pracownicy
Biura zachęcają  nie tylko  pracowników Urzędu,  ale także inne
podmioty do komunikowania się z Urzędem za pomocą środków
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komunikacji  elektronicznej.  Dzięki  temu  rokrocznie  zwiększa  się
liczba korespondencji elektronicznej.
Tabela: Przesyłki wpływające w latach 2011-2018 (tradycyjnie/elek-
tronicznie).

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Liczba ogó-
łem:

222 067 256 999 310 986 450 580 467 603 525 249 467 481 476 710

tradycyjne 222 045 256 935 305 579 279 879 325 797 357 015 430 849 427 135

elektronicz-
ne

22 64 5 407 170 701 141 806 168 234 36 711 49 575

ESP w 
Mdok

22 49 307 1 762 2 564 4 991 9 171 15 295

e-mail w 
Mdok

0 15 5 100 9 728 22 513 20 637 27 540 32 191

Tabela:  Przesyłki  wychodzące  w  latach  2001-2018  (tradycyjnie/
elektronicznie).

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Liczba ogó-
łem:

438 047 455 494 496 620 669 051 622 051 630 898 539 854 564 892

tradycyjne 436 625 454 322 493 962 503 706 493 817 481 946 493 138 501 787

elektroniczne 1 422 1 172 2 658 165 345 128 234 148 952 46 716 63 105

ESP z Mdok 19 46 106 1 151 6 670 12 321 40 760 53 802

e-mail z Mdok 1 403 1 126 2 552 4 612 4 735 5 385 5 956 5 248

Każdego roku wzrasta procent klas końcowych z JRWA ustalo-
nych  jako wyjątki  od  systemu tradycyjnego do  realizacji  w EZD.
W stosunku  do  wszystkich  obowiązujących  klas  końcowych
w 2018 r. osiągnął 25,81 %, zaś w stosunku do klas końcowych wy-
korzystywanych w Urzędzie – 46,77 %. Zwiększanie liczby „wyjąt-
ków od systemu tradycyjnego” przekłada się na wzrost liczby spraw
realizowanych w Urzędzie w całości elektronicznie – w trybie EZD.
Poniżej  tabela  z  zestawieniem  danych  o  liczbie  wszczynanych
w Urzędzie w latach 2012-2018 spraw, z podziałem na sprawy pro-
wadzone dokumentowane w systemie Mdok i sprawy w EZD (w ca-
łości elektronicznie).

KP-KP.0057.1.2019                                                                                            nr dokumentu: 82527/06/2019



297 .16. ORGANIZACJA PRACY URZĘDU

7.3. Obsługa miejskich jednostek organizacyjnych

W 2018 r. pracownicy Biura kontynuowali zadania wynikające
z uchwały Rady Miasta Lublin oraz w ramach zespołu zadanio-
wego powołanego przez Prezydenta Miasta Lublin dla realizacji
projektu: „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu in-
formatycznego  dla  jednostek  oświatowych  miasta  Lublin".
W szczególności Biuro opracowało i uzgodniło, w tym z Archiwum
Państwowym w Lublinie, jednolit  e   normatyw  y   kancelaryjn  o-archi  -  
walne (instrukcję kancelaryjną,  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,
Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum za-
kładowego lub składnicy akt),  dla miejskich jednostek  oświato-
wych, które z dn. 2.05.2017 r. zostały wdrożone w jednostkach
oświatowych.  W 2017 r.  i  2018 r.  normatywy te były trzykrotnie
aktualizowane i uzgadniane z Dyrektorem Archiwum Państwowe-
go w Lublinie. Opracowanie i wejście w życie wspólnych standar-
dów zarządzania dokumentacją w jednostkach oświatowym mia-
sta Lublin zdjęło obowiązek tworzenia, aktualizowania i uzgadnia
tych przepisów z lubelskim Archiwum Państwowym przez każdą
z jednostek indywidualnie. Od 2.05.2017 r., na ich podstawie jed-
nostki  realizują  ustawowy  obowiązek  zapewnienia  jednolitego
sposobu tworzenia,  ewidencjonowania i  przechowywania doku-
mentacji w różnej postaci, w tym elektronicznej, oraz ochrony tej
dokumentacji przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Pra-
cownicy Biura dla prawidłowego stosowania wdrożonych przepi-
sów kancelaryjnych oraz stosowania komunikacji  elektronicznej
prowadzą  szkolenia  dla  pracowników  jednostek  oświatowych:
w 2017 r. przeszkolono 331 pracowników, w 2018 r. – 24. Biuro
zapewnia  także  jednostkom  wsparcie  telefoniczne  i  poprzez
e-mail (helpdesk).

7.4. Obsługa Urzędowej Tablicy Ogłoszeń (ETO UML)

Urzędowa Tablica Ogłoszeń w wersji elektronicznej funkcjonu-
je od 2010 r. ETO UML jest dostępna w siedzibie głównej oraz
przez  internet  (https://eto.lublin.eu/).  Dzięki  uruchomieniu  ETO
UML podawanie do publicznej wiadomości w określonych przez
wnioskodawcę terminach ogłoszeń urzędowych i sądowych odby-
wa się zdalnie, bez konieczności fizycznej obecności pracownika
w lokalizacjach Urzędu i ręcznym wieszaniu i zdejmowaniu ogło-
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szeń  z  funkcjonujących  wcześniej  w  Urzędzie  16  tablic  tradycyj-
nych. Udostępnienie ETO UML na stronie internetowej Urzędu to
możliwość  zdalnego  przeglądania  ogłoszeń  przez  zainteresowa-
nych bez konieczności ich osobistej wizyty w Urzędzie. Poniżej da-
nej o liczbie publikacji na elektronicznej urzędowej tablicy ogłoszeń
w latach 2011-2018:

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Łączna Liczba
publikacji na ETO 1 111 1 447 1 848 1 916 2 356 2 004 2 125 2 610

ogłoszenia pod-
miotów zewnętrz-
nych 795 1 066 1 197 1 360 1 853 1 394 1 217 1 225

ogłoszenia własne 
Urzędu 316 381 651 556 503 610 908 1 385
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W powyższym sprawozdaniu zaprezentowane zostały informa-
cje ukazujące szereg zadań, projektów realizowanych przez Mia-
sto Lublin w 2018 r. Nad utrzymaniem ciągłości tych działań i pra-
widłowością czuwają pracownicy urzędu, jednostek budżetowych
jaki  i  miejskich  instytucji.  Wyrazem  uznania  dla  pracy  tych
wszystkich osób są liczne wyróżnienia oraz nagrody przyznawa-
ne miastu przez podmioty zewnętrzne.

Lublin  już  po  racz  czwarty  został  nagrodzony  w  konkursie
ECO-Miasto  organizowany  przez  Ambasadę  Francji  w  Polsce.
Tym razem komisja doceniła nas w aż dwóch kategoriach – Go-
spodarka Wodna oraz Mobilność zrównoważona.

Po raz kolejny Miasto zostało docenione na arenie ogólnopol-
skiej w konkursie „Asy Transportu Publicznego” otrzymując na-
grodę  główną  w  kategorii  „Miasto  Roku/Ekologiczne  Miasto
Roku”. Konkurs „Asy Transportu Publicznego" ma na celu uhono-
rowanie najlepszych miast, osób i firm mających znaczący wpływ
na kształt i rozwój transportu publicznego w Polsce. Nasze mia-
sto  zostało  docenione  za  konsekwentne  działania,  związane
z wdrażaniem niskoemisyjnego transportu i osiągnięcia w rozwo-
ju elektromobilności. Już teraz Lublin może pochwalić się wdro-
żeniem  zaawansowanych  komponentów  elektromobilności
w transporcie poprzez największy system trolejbusowy i autobus
elektryczny EKOVOLT.

Lublin  zajął  drugie  miejsce  w  rankingu  Perły  Samorządu
2018 r. w kategorii miast pow. 100 tys. mieszkańców. Zwycięstwo
odniósł Gdańsk, na trzecim miejscu znalazła się Łódź, a zeszło-
roczny laureat – Poznań na czwartym miejscu. Podczas Gali do
lublina trafiło także wyróżnienie w kategorii „Włodarz Gminy miej-
skiej pow. 100 tyś. Mieszkańców”.

Lublin znalazł się również w gronie miast wyróżnionych za naj-
lepsze przedsięwzięcia komunalne. Tym razem, głosami czytelni-
ków serwisu Portalsamorzadowy.pl wskazana została przebudo-
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wa skrzyżowania al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego oraz
ul. Gen. Ducha w Lublinie. Projekty nominowane do tytułu Top In-
westycje Komunalne 2018 oceniane były pod kątem takich kryte-
riów, jak: montaż finansowy, efekt prorozwojowy inwestycji, efekt
proekologiczny  i  antysmogowy inwestycji,  innowacyjność  inwe-
stycji, rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości
samorządu, współpraca z lokalną społecznością na etapie projek-
towania inwestycji oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.

Lublin otrzymał nagrodę „Kryształowa Cegła” za nowy miejski
żłobek przy ul.  Zelwerowicza w kategorii  „Obiekty użyteczności
publicznej”.

Miasto  Lublin  zostało  także podwójnym laureatem IX  edycji
konkursu Samorząd Równych Szans w kategorii „Przyjazne za-
trudnienie w jednostkach Miasta Lublin dla osób z niepełnospraw-
nościami” organizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Re-
gionalnego.

Zarówno za te wyróżnienia, jak i za każdą efektywnie wykona-
ną pracę dla dobra Miasta Lublin i jego mieszkańców, pragnę po-
dziękować wszystkim moim współpracownikom. Wyrazy wdzięcz-
ności  kieruję  również  do  Radnych  Rady  Miasta,  za  aktywną
współpracę  i  podejmowanie  wspólnych  inicjatyw.  W  kolejnym
roku chciałbym kontynuować nakreślony w Kontrakcie dla Lublina
program, tak aby nasze miasto utrzymało dotychczasowe tempo
rozwoju, staj a c się jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców
i odwiedzających nas gości.

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin
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