
 

 

        Autopoprawka do projektu budżetu miasta Lublin na 2017 rok 

 35  

 PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH TRZECIEJ 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 - 76 Aktywny Lublin 500 000,00    500 000,00  
zorganizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców - 
wynajem obiektów sportowych, treningi prowadzone przez 
instruktora, wydatki związane z obsługą i promocją, zakup 
sprzętu 

Wydział Sportu i Turystyki 926/92605 

M - 74 Aktywny Uczeń 499 000,00    499 000,00  

zorganizowanie cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 
młodzieży uczącej się w szkołach na terenie Gminy Lublin - 
promocja, wynajem obiektów sportowych, treningi 
prowadzone przez instruktora, obsługa projektu, zakup 
sprzętu, zorganizowanie cyklu spotkań ze znanymi 
sportowcami 

Wydział Sportu i Turystyki 926/92605 

M - 75 Sport dla każdego 500 000,00    500 000,00  
organizacja bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych na 
siłowni i w klubie fitness oraz zajęć sportowych, m.in. 
uruchomienie Amatorskiej Ligi Paintballowej i Lubelskiego 
Nurtu Basketu Amatorskiego, zakup sprzętu sportowego, 
zakup strojów, obsługa i promocja projektu 

Wydział Sportu i Turystyki 926/92605 

M - 77 Aktywność dla każdego 500 000,00    500 000,00  

organizacja darmowych imprez sportowych np. 
„JUWENALIA NA SPORTOWO” (organizacja zawodów, 
koncertu, zakup upominków), "GWIAZDY ŚWIATA 
SPORTU W LUBLINIE" (organizacja eventów, wypłata 
honorarium i pokrycie kosztów np. przyjazdu sportowców), 
zakup sprzętu, promocja i obsługa projektu 

Wydział Sportu i Turystyki 926/92605 

M - 23 Remont ul. Tatarakowej i ul. Tymiankowej 499 189,00    499 189,00  
wykonanie remontu ul. Tatarakowej oraz ul. Tymiankowej  
z wyłączeniem parkingu na jej zakończeniu - wymiana 
krawężników, regulacja studzienek, uzupełnienie 
podbudowy oraz ułożenie warstwy asfaltowej 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60017 

M - 92 
Wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych oraz zatok 
parkingowych na terenach miejskich w obrębie 
osiedla Błonie w Lublinie 

460 800,00  460 800,00    

wykonanie modernizacji chodników o łącznej powierzchni  
ok. 1440 m2 wraz z wymianą nawierzchni na kostkę 
brukową przy ul. Hetmańskiej, ul. Dragonów  
i ul. Kawaleryjskiej, budowa podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych od budynku ul. Rycerska 2 do 
przystanku autobusowego, budowa zatok parkingowych  
o nawierzchni z kostki brukowej (ok. 83 miejsca dla 
samochodów osobowych) wzdłuż ul. Kawaleryjskiej,  
ul. Rycerskiej i ul. Hetmańskiej wraz z niezbędnymi 
opracowaniami geodezyjno-projektowymi 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60017 
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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 - 109 
Rewitalizacja zespołu boisk sportowych klubu 
sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod 
realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-
sportowego "Lublinianka" na Wieniawie 

500 000,00  500 000,00    

realizacja 2 etapu rewitalizacji boisk sportowych Klubu 
Sportowego "Lublinianka" polegająca na wykonaniu trybuny 
mobilnej na 150 widzów na terenie rewitalizowanych boisk 
treningowych przy rzece Czechówce, zakupie sprzętu do 
konserwacji boisk trawiastych wraz z garażem oraz 
wykonaniu prac przygotowawczych do planowanej 
modernizacji stadionu obejmujących wyburzenie istniejących 
trybun betonowych wraz z tunelem od budynku klubowego  
i budynków na koronie stadionu, uporządkowanie i obsianie 
nasypów trawą, wykonanie tymczasowej trybuny mobilnej 
na ok. 500 widzów na nasypie zachodnim z jego 
utwardzeniem, przesunięciem płyty boiska w kierunku 
południowo-wschodnim oraz wykonaniem systemu 
automatycznego nawadniania płyty głównej boiska 

Biuro Nadzoru 
Właścicielskiego/MOSiR 
„Bystrzyca” Sp. z o. o. 

926/92604 

M - 24 
Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę 
nowoczesnego kompleksu sportowego przy  
ul. Zemborzyckiej 3 

500 000,00  500 000,00    
wykonanie modernizacji budynku szatniowo-gospodarczego 
obejmującego wykonanie termomodernizacji budynku, 
modernizacja pomieszczeń szatniowych oraz pozostałych 
pomieszczeń z przeznaczeniem na siłownię i salę fitness; 
wyposażenie 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 926/92601 

M - 8 Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej  
i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową 500 000,00  500 000,00    

budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Zbożowej do  
ul. Świerkowej, w miejscu istniejącej ścieżki gruntowej 
pomiędzy „laskiem” a ogrodzeniem kościoła i placu zabaw; 
budowa ścieżki rowerowej łączącej drogę serwisową przy  
ul. Willowej i zrealizowany odcinek ścieżki wzdłuż  
ul. Sławinkowskiej przez ul. Świerkową z ul. Zbożową 

Zarząd Dróg i Mostów 630/63095 

M - 14 Boiska do koszykówki i siatkówki - rozbudowa 
strefy rekreacji na Botaniku 500 000,00  500 000,00    

budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki i siatkówki 
obok siłowni zewnętrznej zlokalizowanej przy  
ul. Kasztelańskiej wraz z monitoringiem, ogrodzeniem  
i oświetleniem całego zespołu rekreacyjnego 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 926/92601 

M - 103 

Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech 
dzielnic Lublina: Wrotków, Za Cukrownią, 
Dziesiąta czyli plac zabaw na ul. Dzierżawnej,  
1-go Maja, Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i Nowy 
Świat w Lublinie oraz siłownia na świeżym 
powietrzu w rejonie ul. Nałkowskich  
- Bp. M. Fulmana i Nowy Świat w Lublinie 

500 000,00  500 000,00    

1) rozbudowa placu zabaw wraz z przebudową ogrodzenia 
przy ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana 1, 3, 3a, wykonanie 
10-elementowej siłowni wraz z ogrodzeniem i ławkami, 
monitoring, uporządkowanie terenu, oświetlenie; 
2) wykonanie 3-elementowej siłowni przy ul. Nowy  
Świat 30 F, G, H, I; 
3) wykonanie 5-elementowego placu zabaw wraz  
z ogrodzeniami, ławkami i uporządkowaniem terenu przy  
ul. Dzierżawnej; 
4) wykonanie 5-elementowego placu zabaw wraz  
z ogrodzeniami, ławkami i uporządkowaniem terenu przy  
ul. 1-go Maja 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 900/90095 
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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 - 104 
Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej  
w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofa, 
Szelburg-Zarembiny 

500 000,00  500 000,00    

1) budowa nieurządzonego odcinka ul. Szelburg-Zarembiny 
znajdującego się pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kolberga  
i ul. Porazińskiej - 90 mb ulicy o szerokości 10 m (wykonanie 
dokumentacji projektowej, budowa jezdni o nawierzchni  
z kostki brukowej, chodników i zjazdów do posesji); 
2) budowa nieurządzonych odcinków ul. Zamenhofa 
znajdujących się pomiędzy skrzyżowaniami z: 
ul. Sierpińskiego - ul. Dygasińskiego (odcinek nr 1),  
ul. Dygasińskiego - ul. Konarskiego (odcinek nr 2),  
ul. Konarskiego - ul. Kwiecińskiego (odcinek nr 3),  
ul. Kwiecińskiego - ul. Szelburg-Zarembiny (odcinek nr 4) - 
210 mb ulicy o szerokości 10 m (wykonanie dokumentacji 
projektowej, budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej, 
chodników i zjazdów do posesji) 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60016 

M - 96 Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji  
i wypoczynku w Osiedlu Poręba 310 000,00  310 000,00    

wybudowanie placu zabaw oraz siłowni rekreacyjnej przy  
ul. Bursztynowej w osiedlu "Poręba" - plac zabaw, siłownia, 
ławki, stoliki do gry (np. szachy), dodatkowe nasadzenia 
zieleni 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 900/90095 

M - 79 Pokochaj bieganie w Lublinie! 499 860,00    499 860,00  

1) organizacja cyklu 7 biegów masowych, dedykowanych 
zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci z gadżetem w pakiecie 
startowym,  
2) stworzenie platformy interaktywnej dla biegaczy  
z unikalnym loginem, zawierającym szybką możliwość 
zapisów na bieg, historię startów, statystyki, panel 
treningowy oraz panel żywieniowy,  
3) wspólne bezpłatne treningi dla różnych grup 
zaawansowania zarówno dla dzieci jak i dorosłych,  
4) warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych "Mam nawyki, 
mam wyniki" prowadzone przez wykwalifikowanych 
specjalistów,  
5) panel interaktywny dla wolontariuszy 

Wydział Sportu i Turystyki 926/92605 

M - 25 Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II 432 000,00  432 000,00    
wykonanie chodnika o długości 500 m oraz szerokości 2 m  
z zatokami na siedziska w ilości 8 sztuk oraz 8 śmietnikami, 
doświetlenie traktu 15 lampami parkowymi typu LED, 
wykonanie brakującej części schodów o długości  
ok. 20 m łączących dno wąwozu z nowopowstałą kładką 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 900/90095 

M - 120 
Budowa miejsc parkingowych przy ulicy 
Szmaragdowej i sięgaczach oraz przy  
ul. Bursztynowej 

499 800,00  499 800,00    
budowa 84 miejsc parkingowych przy ul. Szmaragdowej  
i odchodzących od niej drogach wewnętrznych oraz przy  
ul. Bursztynowej, przy wykorzystaniu dostępnego terenu  
z zachowaniem jej obecnego charakteru 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60016 
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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 
Punkt Kultury - kontynuacja i rozbudowa projektu 
kulturalno-społecznego na dzielnicy Stare 
Bronowice oraz Za Cukrownią 

299 351,00    299 351,00  

kontynuacja realizowanych w 2016 roku działań 
artystycznych ogniskujących się wokół dwóch "Punktów 
Kultury" czyli miejsc kulturalno-edukacyjnych 
współtworzonych przez mieszkańców dzielnic Za Cukrownią 
oraz Stare Bronowice, których przeznaczeniem jest szeroko 
pojęta edukacja kulturalna i profilaktyka społeczna 

Wydział Kultury/Centrum 
Kultury 921/92109 

  razem projekty małe 8 000 000,00  4 702 600,00  3 297 400,00        

D - 40 Rewitalizacja ul. Różanej 1 198 404,00  1 198 404,00    
wykonanie nowego dywanika asfaltowego, wymiana 
krawężników, remont chodników i zatok parkingowych oraz 
budowa nowych miejsc postojowych na ul. Różanej 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60017 

D - 20 Aktywny student 1 100 000,00    1 100 000,00  

organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ciągu dwóch 
semestrów (letni i zimowy) na pięciu największych 
uczelniach w Lublinie (UMCS, PL, UP, UM, KUL) - wynajem 
obiektów sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych, 
udział w zawodach akademickich, promocja i obsługa 
projektu 

Wydział Sportu i Turystyki 926/92605 

D - 19 Wirtualny uniwersytet dla każdego 1 200 000,00    1 200 000,00  

prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych  
z wykorzystaniem najnowszych technologii,  
tj. za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej - 
uruchomienie i bezpłatne udostępnienie platformy 
edukacyjnej, stworzenie materiałów naukowych, zakup 
specjalistycznego sprzętu, przeprowadzenie akcji 
edukacyjnej skierowanej do szkół w Lublinie, wynajem 
obiektów, koordynacja projektu, promocja i obsługa  
projektu 

Wydział Strategii i Obsługi 
Inwestorów 730/73006 

D - 34 
Rewitalizacja zespołu boisk sportowych klubu 
sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod 
realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-
sportowego "Lublinianka" na Wieniawie 

1 200 000,00  1 200 000,00    

realizacja 3 etapu rewitalizacji zespołu boisk sportowych 
Klubu Sportowego "Lublinianka" polegająca na opracowaniu 
dokumentacji projektowej, wykonaniu boiska sportowego 
wielofunkcyjnego o wymiarach 70x35 m z nawierzchnią  
z trawy syntetycznej wraz z powłoką pneumatyczną, 
umożliwiającą całoroczne korzystanie z obiektu, ogrodzenie 
terenu, wykonanie oświetlenia terenu 

Biuro Nadzoru 
Właścicielskiego/MOSiR 
„Bystrzyca” Sp. z o. o. 

926/92604 

D - 8 
Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę 
nowoczesnego kompleksu sportowego przy  
ul. Zemborzyckiej 3 

1 200 000,00  1 200 000,00    
wykonanie modernizacji trybun, schodów i ogrodzenia, 
monitoringu obiektu, zainstalowanie piłkochwytów oraz 
montaż systemu automatycznego nawadniania boiska, 
zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania należytego stanu 
płyty boiska, a także wyposażenia w sprzęt treningowy 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 926/92601 
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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 

D - 2 Budowa boisk i innych obiektów sportowych na 
terenie Zespołu Szkół przy ul. Sławinkowskiej 1 101 596,00  1 101 596,00    

opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, 
budowa obiektów sportowych, w tym: boiska do piłki nożnej 
ze sztuczną murawą, boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną 
nawierzchnią do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa 
ziemnego (lub piłki ręcznej), bieżni i skoczni w dal 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 801/80101 

  razem projekty duże 7 000 000,00  4 700 000,00  2 300 000,00        

  ogółem 15 000 000,00  9 402 600,00  5 597 400,00     

 


