
 

Objaśnienia zmian do uchwały nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 
2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin dotyczą: 
1) załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia 

prognoza finansowa Miasta Lublin i polegają na dokonaniu korekt w zakresie 
zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta 
na 2013 rok, 

2) załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz 
przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013-2028 i wynikają głównie: 

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2013 na 
projekcie „Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów 
transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług 
administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz 
Lublinem” o kwotę 3.500 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie 
z przeznaczeniem na delegacje zagraniczne, 

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. promocja miasta (produkcja 
filmów w ramach Funduszu Filmowego) realizowanego przez Wydział Strategii 
i Obsługi Inwestorów w łącznej wysokości 400.000 zł. Celem zadania jest produkcja 
filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub animowanego 
przeznaczonego do emisji w telewizji lub w Internecie, związanego z Lublinem, który 
ma przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji miasta, a także 
budowania jego pozytywnego wizerunku. Produkcja musi być związana z Lublinem 
poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu. 
W ramach zadania środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie realizacji dwóch 
produkcji tj. „Carte Blanche” oraz „Fotograf” z terminem płatności przypadającym 
w 2014 roku. 

 ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. drogi dojazdowe do węzła drogowego 
„Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz 
ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną 
polegającej na przeniesieniu na rok 2014 kwoty 2.300.000 zł z roku 2013 oraz kwoty 
1.125.603 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2012, 

 z wprowadzenia nowego zadania pn. inwestycje związane z przedłużeniem 
ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Wrotkowskiej w łącznej 
wysokości 2.714.000 zł, z tego w roku 2013 kwoty 14.000 zł w roku 2014 kwoty 
2.700.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji 
projektowej oraz wykonanie odizolowania terenu wojskowego i odtworzenie zajętej i 
uszkodzonej infrastruktury wojskowej w wyniku planowanej do realizacji inwestycji 
drogowej. 

 ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. „zagospodarowanie placu 
teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą 
techniczną” polegającej na przeniesieniu na rok 2014 kwoty 1.800.000 zł z roku 
2013, 



 z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa i przebudowa 
boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Elektronicznych w łącznej wysokości 
6.200.314 zł, w tym w roku 2013 kwoty 2.999.535 zł.  

 ze zmniejszenia limitów zobowiązań na zadaniach pn.: 
 zintegrowany system miejskiego transportu publicznego, 
  przebudowa ul. Filaretów (etap I - od ul. Głębokiej do ul. Zana oraz etap II 

- od ul. Zana do ul. Jana Pawła II), 
w związku z podpisaniem umów na realizację zadań. 


