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       Nr druku 966 - 2 
 
       Projekt Prezydenta Miasta Lublin 
       z dnia......................................... 

 
       Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin 
       w dniu........................................ 

 
Autopoprawka   
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 

 
W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na 2013 rok proponuje się następujące zmiany:  
 
Dochody 

 Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta (dochody własne) o kwotę 
1.601.732 zł  w wyniku wprowadzenia: 

 dochodów w kwocie 1.396.322 zł, z tego: z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacji                
w łącznej kwocie – 1.198.100 zł przez SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą               
w Lublinie, udzielonych przez Gminę Lublin w latach 2009-2011, na realizację zadań                 
w zakresie wsparcia sportu kwalifikowanego oraz upowszechniania kultury fizycznej oraz 
odsetek – 198.222 zł (rozdz. 75814, dochody bieżące gminy), 

 środków (od PGNiG S.A., EUROZET Sp. z o.o., TVN Media) w kwocie 205.410 zł na  
organizację imprezy pn. „Carnaval Sztuk Mistrzów 2013” (rozdz. 75075, dochody bieżące 
gminy); 

 
Ponadto w ramach grupy dochodów pn „dotacje celowe i inne środki na realizację zadań 

własnych” proponuje się zmianę dotyczącą źródła dochodów: „dotacja z Ministerstwa Kultury                   
i Dziedzictwa Narodowego na przygotowanie dokumentacji dla centrum sztuki współczesnej” 
(rozdz. 92110, § 6330) na: „środki z Funduszu Promocji Kultury na przygotowanie dokumentacji 
dla centrum sztuki współczesnej” (rozdz. 92195, § 6260) zgodnie z zapisami zawartymi w umowie 
zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Lublin. 

Proponuje się również dokonanie zmian w ramach planowanych dochodów w zakresie 
środków europejskich w ramach: 
1) Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w zakresie projektów: 

 „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie”, 

 „SOS – bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim 

pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk”, 

 „Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji 

pozarządowych i animatorów”, 
      polegającej na zmianie paragrafu dochodów z §2001 na paragraf §2701; 
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2) Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na 
realizację projektu „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” 
polegającej na zmianie paragrafu dochodu z §2005 na paragraf §2705; 
3) Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli  na realizację projektu „ECOWAS – Zwiększenie 
świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami” polegającej na 
zmianie paragrafu z §2001 na paragraf §2701.  
 

Wydatki 
Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.601.732 zł, z tego: 

 wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się 
zwiększenie o kwotę 3.398.232 zł; 
Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą: 

1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 500.000 zł (wydatki 
majątkowe) w wyniku: 

 zmniejszenia planowanych wydatków na wykup gruntów w ramach zadania drogi 

dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg 
ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, 

al. Sikorskiego i ul. Północną (rozdz. 60015) o kwotę 2.300.000 zł; jednocześnie proponuje 
się zmniejszenie zrealizowanych nakładów finansowych zadania do wysokości 15.090.411 zł 
(o 1.125.603 zł), 

 zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniu „przebudowa ul. Sławinkowskiej” (rozdz. 
60015) o kwotę 14.000 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przetargu; 

jednocześnie zmniejsza się łączne koszty finansowe do kwoty 750.970 zł (o 14.000 zł),             

 wprowadzenia środków w kwocie 14.000 zł na inwestycje związane z przedłużeniem                  

ul. Dywizjonu 303 (na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Wrotkowskiej) z przeznaczeniem na 
wykonanie dokumentacji projektowej; lata realizacji 2013-2014, łączne koszty finansowe 
2.714.000 zł; 

 zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadania „zagospodarowanie terenów 
przy cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka” (rozdz. 60017)                  

o kwotę 1.800.000 zł; 

2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 505.410 zł wydatków 
planowanych na promocję miasta (rozdz. 75075, pozostałe wydatki bieżące)                                    
z przeznaczeniem na organizację imprezy „Carnaval Sztuk Mistrzów 2013” (205.410 zł) oraz 
na promocję miasta poprzez sport m.in. podczas turnieju międzynarodowego męskiej 
reprezentacji w koszykówce oraz rozgrywek I ligi koszykówki mężczyzn w sezonie 2013/2014 
(300.000 zł);  

3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 102.822 zł (rozdz. 75818)  
–  wydatki bieżące; 

4) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się na zadaniu „budowa i modernizacja boisk”                     
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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(rozdz. 85154) zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 6.200.779 zł                           
(o kwotę 3.200.779 zł) oraz wydłużenie lat realizacji do roku 2014 z uwagi na zwiększenie 
kosztów realizacji budowy i przebudowy boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół 
Elektronicznych (6.200.314 zł). 

5) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę  3.290.000 zł, z tego na: 
 utrzymanie boisk osiedlowych (rozdz. 92601) – 100.000 zł z przeznaczeniem na 

wymianę lub uzupełnienie urządzeń sportowych na boiskach w związku z zaleceniami 
po przeprowadzeniu ekspertyzy stanu technicznego (pozostałe wydatki bieżące), 

 organizację imprez sportowych w mieście (rozdz. 92605) – 50.000 zł (pozostałe wydatki 
bieżące), 

 pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (rozdz. 92605) – 50.000 zł 

z przeznaczeniem na prowadzenie inkubatora sportowego (pozostałe wydatki bieżące),  

 zajęcia sportowe w szkołach (rozdz. 92695) – 90.000 zł, z tego na wynagrodzenia 

bezosobowe (70.000 zł) i pochodne od wynagrodzeń (20.000 zł) z przeznaczeniem na 
zajęcia w klasach profilowanych, 

 objęcie udziałów w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna (rozdz. 92695) – 3.000.000 zł 
(wydatki majątkowe); 

 

 wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się 
zwiększenie o kwotę 3.500 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)                              
na realizację projektu "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców 
regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług 
administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem" 
(rozdz. 75095) z przeznaczeniem na delegacje zagraniczne (pozostałe wydatki bieżące). 

 

 wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 1.800.000 zł środków 
zaplanowanych na zadaniu „zagospodarowanie placu teatralnego z budową 
wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną” – wydatki majątkowe 
(rozdz. 60017) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem 
powyższej kwoty na 2014 rok.  

 

 

 

 

 

 
 


