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Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2016 rok 
 

Przychody i rozchody  
Zrealizowane w 2016 roku przychody budżetu miasta w wysokości 113.645.742,26 zł obejmują:  
 kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 

100.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań 
inwestycyjnych (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej – 32.945.106,26 zł). 

 preferencyjne pożyczki w wysokości 1.054.903,75 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektów: 
- „Rozbudowa, przebudowa i renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy Romantycznej na odcinku 

od ul. Jana Pawła II do parkingu na terenie działki 62/2” – 284.903,75 zł, 
- „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Pana Wołodyjowskiego w Lublinie” –  

430.000,00 zł, 
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Trześniowskiej w Lublinie wraz z przyłączami do wpustów 

deszczowych – etap 1A” – 40.000,00 zł, 
- „Wykonanie dwóch zbiorników zbierających wody deszczowe z ul. Raszyńskiej i ulic przyległych” – 

300.000,00 zł, 
 środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 

29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (środki, które w 2015 roku 
nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy) w wysokości 1.449.821,43 zł, 

 wolne środki w wysokości 11.141.017,08 zł. 
 

Rozchody budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 85.755.194,12 zł. Powyższa kwota 
została przeznaczona na: 
 spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów 79.106.233,64 zł (w tym pożyczek i kredytów 

udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej – 13.788.822,04 zł), z tego w: 
- Europejskim Banku Inwestycyjnym – 23.809.523,76 zł, 
- Banku Pekao SA – 19.004.544,00 zł, 
- BPI Bank Polskich Inwestycji SA – 19.444.444,00 zł, 
- Banku Gospodarstwa Krajowego – 10.686.000,00 zł,  
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.602.798,75 zł, 
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.558.923,13 zł,   

 wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” – 
5.000.000,00 zł, 

 środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 
29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec 
2016 roku w wysokości 1.648.960,48 zł. 
 
Jednocześnie uzyskano umorzenie części kwoty pożyczki w wysokości 309.767,25 zł zaciągniętej 

w 2011 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie 
„Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radziwiłłowskiej i 3-go Maja w Lublinie”. 

 
Zadłużenie ogółem Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 1.275.192.804,28 zł, w tym 

zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosło        
1.274.932.804,28 zł. 


