
Załącznik nr 3Przychody i rozchody budżetu miasta do uchwały nr 
         Rady Miasta Lublin

z dnia   
w złotych

§ Treść Przychody na 2019 rok  Rozchody na 2019 rok
1 2 3 4

Ogółem 152 447 900,00 81 498 724,09
903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej 58 894 400,00
Kredyt 58 894 400,00

931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 50 000 000,00
Obligacje komunalne 50 000 000,00

953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 41 105 600,00
Kredyt 41 105 600,00

955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 2 447 900,00
Środki na rachunku 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 roku poprzedzającego rok budżetowy 2 447 900,00

963
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej 26 541 124,35
Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów 26 541 124,35

982 Wykup innych papierów wartościowych 5 000 000,00
Wykup obligacji przychodowych 5 000 000,00

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 19 519 518,22
Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów 19 519 518,22

993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 27 450 181,52
Spłata zaciągniętych kredytów 27 450 181,52

995 Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 2 987 900,00
Środki na rachunku 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 roku budżetowego 2 987 900,00

Spłata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu miasta lub przychodów budżetu miasta
w poszczególnych latach, w których stosownie do warunków udzielenia pożyczek i kredytów powinny być regulowane zobowiązania z tego tytułu.
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