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PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH DRUGIEJ EDYCJI LUBELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

Nr 
projektu Nazwa projektu Planowana  

kwota (w zł) 

z tego wydatek: 
Zakres rzeczowy 

Nazwa wydziału Urzędu  
lub jednostki  

realizującej/nadzorującej 

Klasyfikacja 
budżetowa 

 (dział, rozdział) inwestycyjny bieżący 

M-71 Aktywny Lublin. Zajęcia sportowe dla dzieci  
i dorosłych – darmowe treningi z instruktorami 397 500    397 500  

zorganizowanie w centrum Lublina zajęć sportowych dla 
mieszkańców - wynajem obiektów sportowych, treningi 
prowadzone przez instruktora, wydatki związane z obsługą  
i promocją; zadanie realizowane będzie przez podmioty 
niezaliczane do sektora finansów publicznych 

Wydział Sportu i Turystyki 926/92605 

M-40 
"Punkt Kultury" - tworzenie przestrzeni kulturalno-
społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy 
Za Cukrownią oraz Stare Bronowice 

462 560    462 560  

dotacja celowa dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na 
utworzenie i funkcjonowanie dwóch "Punktów Kultury" jako 
placówek kulturalno-edukacyjnych współtworzonych przez 
mieszkańców 

Wydział Kultury 921/92109 

M-121 

Rewitalizacja zespołu boisk sportowych Klubu 
Sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod 
realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno – 
sportowego "Lublinianka" na Wieniawie 

500 000  500 000    

objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
"Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na projekt 
rewitalizacji terenu, wykonanie modernizacji boisk i montażu 
trybuny wraz z siłownią rekreacyjną, ogrodzenie  
i oświetlenie, modernizację dróg dojazdowych 

Biuro Nadzoru 
Właścicielskiego 926/92604 

M-59 

Przebudowa i dobudowa połączeń komunikacji 
pieszej i rowerowej przy ulicach Bursztynowa, 
Perłowa, Szafirowa, Agatowa oraz modernizacja 
fragmentu ulicy Bursztynowa w osiedlu "Poręba" 

497 000  497 000    

przebudowa asfaltowego ciągu pieszego i chodnika przy  
ul. Bursztynowej, fragmentu jezdni ul. Bursztynowej od 
ciągu pieszego do połączenia z ul. Agatową (przy budynku 
Bursztynowa 1), chodnika pomiędzy ul. Perłową a schodami 
do ul. Jana Pawła II, chodnika przy ul. Szafirowej od 
wiaduktu ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Perłową, 
budowa brakującego fragmentu chodnika łączącego  
ul. Agatową z ciągiem pieszym przy ul. Bursztynowej 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60017 

M-129 Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat 111 630    111 630  

poprawa jakości i atrakcyjności zajęć ruchowych wśród 
dzieci, wzrost poziomu wiedzy i poprawa przepływu 
informacji o inicjatywach społecznych w zakresie różnych 
form aktywności ruchowej; zadanie realizowane będzie 
przez podmioty niezaliczane do sektora finansów 
publicznych 

Wydział Sportu i Turystyki 926/92605 

M-20 Kompleksowa sterylizacja psów i kotów na terenie 
Lublina 472 283    472 283  

wykonanie 2000 zabiegów sterylizacji - sterylizacja  
1000 suk i 1000 kocic, zarówno tych bezdomnych, jak  
i posiadających właścicieli, zakup klatek-łapek, druk  
i kolportaż broszur promocyjnych 

Wydział Ochrony 
Środowiska  900/90095 

M-61 Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do 
ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza 400 000  400 000    opracowanie dokumentacji technicznej, niwelacja terenu 

skarpy, budowa nowych schodów 
Wydział Inwestycji 

i Remontów 900/90095 

M-36 Strefy aktywności sportowej i rekreacji na 
Sławinie 498 000  498 000    

opracowanie dokumentacji, budowa trzech siłowni na 
wolnym powietrzu przy ul. Altanowej, Kasztelańskiej  
i Świerkowej, budowa boisk wielofunkcyjnych przy  
ul. Gojawiczyńskiej wraz z infrastrukturą i kompletem 
urządzeń 

Wydział Inwestycji 
i Remontów 900/90095 



 

 

        A
utopopraw

ka do projektu budżetu m
iasta Lublin na 2016 rok 

13 

Nr 
projektu Nazwa projektu Planowana  

kwota (w zł) 

z tego wydatek: 
Zakres rzeczowy 

Nazwa wydziału Urzędu  
lub jednostki  

realizującej/nadzorującej 

Klasyfikacja 
budżetowa 

 (dział, rozdział) inwestycyjny bieżący 

M-51 Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie  
na Kalinie 499 000  499 000    

opracowanie dokumentacji technicznej, budowa siłowni  
i placu zabaw, modernizacja schodów terenowych oraz 
budowa nowych ciągów pieszych z kostki brukowej, montaż 
nowych ławek, nasadzenia oraz oświetlenie 

Wydział Inwestycji 
i Remontów 900/90095 

M-16 Przebudowa ul. Romantycznej - sięgacz  
w kierunku Szkoły Podstawowej nr 28 500 000  500 000    

wykonanie projektu technicznego, przebudowa ulicy 
polegająca na budowie miejsc postojowych od strony 
budynku szkoły w miejscu istniejącego chodnika, wymianie 
krawężników, obrzeży, wymianie nawierzchni chodnika  
z asfaltu i płytek chodnikowych na kostkę brukową, 
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60016 

M-139 Ulica Gorczańska - chodniki i jezdnia 480 000  480 000    

przebudowa ul. Gorczańskiej - poszerzenie chodnika, 
wymiana płytek chodnikowych na kostkę brukową, wymiana 
krawężników i nawierzchni asfaltowej jezdni; wykonanie  
w ciągu chodnikowym ul. Świętokrzyskiej poprawy części 
nawierzchni - przejść między chodnikiem poprzez pokrycie 
asfaltem lub inną techniką wjazdów do budynków będących  
w ciągu chodnika 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60016 

M-41 Boisko Sztuczne - sport w każdą pogodę 486 820  486 820    

dokumentacja, przygotowanie terenu pod budowę boiska  
w dzielnicy Głusk, wykonanie warstw odsączających  
i podbudowy pod nawierzchnię, wykonanie nawierzchni 
syntetycznych, drenaż i odwodnienie powierzchniowe, 
ogrodzenie, wyposażenie, budowa chodnika i miejsc 
parkingowych 

Wydział Inwestycji 
i Remontów 926/92601 

M-74 Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę" 499 500  499 500    

opracowanie dokumentacji, modernizacja boiska przy  
ul. Siemiradzkiego - wymiana nawierzchni boiska, 
monitoring, oświetlenie i ogrodzenie, montaż urządzeń  
i wyposażenia, budowa chodnika 

Wydział Inwestycji 
i Remontów 926/92601 

M-21 
Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz  
z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu  
w osiedlu Ruta w Lublinie 

444 000  444 000    
opracowanie dokumentacji, wykonanie nawierzchni ciągu 
pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem, montaż ławek  
i koszy na śmieci, stojaków na rowery 

Wydział Inwestycji 
i Remontów 600/60017 

M-78 "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu 
Lipniak 455 000  455 000    

opracowanie dokumentacji, wykonanie oświetlenia, 
utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego: strefa 
ochronno-edukacyjna, siłownia, plac zabaw, strefa 
wypoczynku i rekreacji (wykonanie trawnika), niwelacja 
terenu i zagospodarowanie zieleni 

Wydział Inwestycji 
i Remontów 900/90095 

M-24 
Budowa przejścia dla pieszych z Osiedla 
Przyjaźni na Osiedle Tatary przez wiadukt, na 
poziomie jezdni z ul. Łęczyńskiej na ul. Hutniczą 

491 000  491 000    

dokumentacja projektowa, wykonanie przejścia dla pieszych 
z sygnalizacją świetlną dodatkowo zainstalowaną dla 
pieszych w pasie chodnikowym od strony Al. Tysiąclecia 
wraz z chodnikami z kostki brukowej łączącymi: przystanek 
MPK Przyjaźni 02 ze światłami na wiadukcie oraz  
ul. Hutniczą na wysokości budynku nr 2B ze światłami na 
wiadukcie 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60015 
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M-84 Budowa windy osobowej w budynku Przychodni 
Zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie 490 000  490 000    dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych - roboty 

budowlane związane z montażem dźwigu w przychodni 
Wydział Gospodarowania 

Mieniem/ZNK 700/70001 

M-42 

Wybudowanie miejsc parkingowych przy  
ul. Junoszy oraz Szarych Szeregów oraz 
modernizacja chodnika przy ul. Junoszy 47  
w dzielnicy Wieniawa 

218 000  218 000    

budowa miejsc parkingowych przy ul. Szarych Szeregów 6  
w miejscu starego boiska asfaltowego wraz z dojazdem  
od ul. Puławskiej oraz wzdłuż ul. Junoszy (działka nr 28/5) 
przy granicy z domem pomocy oraz modernizacja chodnika 
na długości budynku Junoszy 47 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60016 

M-7 Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki 
przy ul. Wygon 97 707  97 707    

projekt i roboty przygotowawcze, wykonanie placów zabaw 
dla dzieci najmłodszych i dla dzieci starszych, ogrodzenie, 
zieleń, montaż ławek, kosza na śmieci i stojaka na rowery 

Wydział Inwestycji 
i Remontów 900/90095 

  razem projekty małe 8 000 000  6 556 027  1 443 973        

D-24 Aktywny student 1 008 200    1 008 200  

organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych - wynajem 
obiektów sportowych i basenów, obsługa instruktora, zakup 
sprzętu sportowego, udział w zawodach akademickich, 
wydatki związane z obsługą - zadanie realizowane będzie 
przez podmioty niezaliczane do sektora finansów 
publicznych 

Wydział Sportu i Turystyki 926/92605 

D-5 "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego 
na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 1 490 913  1 490 913    

opracowanie dokumentacji, wykonanie boiska z trawą 
syntetyczną wraz z urządzeniami sportowymi, oświetleniem 
i odwodnieniem, zamontowanie piłkochwytów, zaplecze 
szatniowo-sanitarne 

Wydział Inwestycji 
i Remontów 926/92601 

D-26 
Budowa miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz  
z remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie 

1 500 000  1 500 000    

wykonanie projektu technicznego, budowa miejsc 
parkingowych na wysokości budynków mieszkalnych 
Wiklinowa 4, 6 wraz z wykonaniem muru oporowego  
i schodami terenowymi, przebudowa ul. Wiklinowej 
polegająca na rozbudowie istniejących miejsc postojowych, 
wymianie krawężników i nawierzchni ulicy 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60015 

D-31 Skatepark dla Lublina  1 400 000  1 400 000    
opracowanie dokumentacji, budowa skateparku na terenach 
zielonych przy ul. Rusałka - roboty budowlane, oświetlenie, 
budowa boiska do ulicznej koszykówki 

Wydział Inwestycji 
i Remontów 926/92601 

D-39 Zwierzolublin 874 720    874 720  
sterylizacja 3000 zwierząt, zakup sprzętu do odłowu 
zwierząt, kocie domki, kampania promocyjno-edukacyjna, 
patrol interwencyjny 

Wydział Ochrony 
Środowiska 900/90095 

D-59 Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska 
przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie 726 167  726 167    

opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, 
budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem, 
trybunami oraz ogrodzeniem 

Wydział Inwestycji 
i Remontów 801/80101 

  razem projekty duże 7 000 000  5 117 080  1 882 920        

  ogółem 15 000 000  11 673 107  3 326 893     

 


