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Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2012 roku 

Przychody i rozchody  

 Zrealizowane w I półroczu 2012 roku przychody w wysokości 93.046.246,82 zł obejmują: 
 kredyt zaciągnięty w rachunku bieżącym w wysokości 91.498.840,83 zł 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów przychody z tytułu wykorzystania kredytu 
odnawialnego udzielonego przez bank w rachunku budżetu należy wykazać w kwocie 
zadłużenia występującego na koniec okresu sprawozdawczego. W związku z powyższym po 
stronie wykonania ujmuje się zarówno kredyty krótkoterminowe (zaciągane i spłacane w ciągu 
roku) jak i długoterminowe, natomiast po stronie planu, jedynie kredyty długoterminowe. 

 wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
miasta wynikającą z lat ubiegłych w wysokości 1.547.405,99 zł. 

W II półroczu br. planowane jest zaciągnięcie: 
 pożyczki w kwocie 7.660.410 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja oświatowych 
obiektów użyteczności publicznej w Lublinie – etap II” w ramach Programu Priorytetowego System 
zielonych inwestycji część 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, który 
obejmie Szkołę Podstawową nr 10, nr 32, nr 34, nr 40, nr 47, Gimnazjum nr 15, Zespół Szkół 
Samochodowych, 

 pożyczki w kwocie 515.671 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu pn. „Kanalizacja sanitarna z przyłączami 
w drodze serwisowej przy ul. Rataja oraz przyłącza kanalizacji sanitarnych w ul. Rataja dla 
II etapu Strefy Ekonomicznej”, 

 kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w ramach 
udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie wieloletnich zadań 
inwestycyjnych w wysokości 160.625.000 zł, 

 kredytu na rynku krajowym w kwocie 100.600.000 zł, w tym kwotę 60.600.000 zł planuje się 
przeznaczyć na przedterminową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego w 2009 roku 
w przypadku uzyskania korzystnych warunków kredytowych, tj. niższej marży niż dotychczasowa, 

 kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych 
w kwocie 1.000.000 zł na opracowanie kompletnej dokumentacji na budowę stadionu 
miejskiego przy ul. Krochmalnej w Lublinie wraz z zagospodarowaniem, urządzeniem 
i uzbrojeniem terenu. 

Rozchody na 30 czerwca 2012 roku wyniosły 31.865.844,13 zł. Powyższa kwota została 
przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów (w tym pożyczek 
i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej – 8.569.255,75 zł), z tego w: 

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.301.082,20 zł, 
- banku Pekao SA – 8.692.000,00 zł, 
- banku ING Bank Śląski SA / DnB Nord – 10.100.000,00 zł, 
- Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA – 9.722.222,00 zł 
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.299.149,63 zł, 
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- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 747.502,00 zł 
oraz na spłatę długu spadkowego przejętego w związku z postanowieniem Sądu przez Gminę Lublin 
w kwocie 3.888,30 zł. 

 
Jednocześnie, zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Narodowego                

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskano umorzenie części kwoty pożyczki 
zaciągniętej na realizację zadań inwestycyjnych w latach ubiegłych w wysokości 305.199,95 zł. 

 
 
 
 


