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 PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH V 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 - 5 Chodnikiem przez Bystrzycę 300 000,00 300 000,00  
budowa chodnika wraz z oświetleniem na przedłużeniu ulicy 
Rąblowskiej do ulicy Romera, wraz z instalacją oświetlenia, 
stacji napraw rowerów, wiaty dla rowerów i monitoringiem 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 900/90095 

M - 6 Budowa zatok parkingowych 
przy ul. Szafirowej 288 000,00 288 000,00   

budowa nowych 30 miejsc parkingowych na odcinku od 
ul. Turkusowej do skrzyżowania z ciągiem pieszym 
Bursztynowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej; 
wymiana nawierzchni zatok postojowych z asfaltobetonu na 
nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60016 

M - 8 Zapobieganie bezdomności zwierząt: 
sterylizacje, kastracje, czipowanie 300 000,00    300 000,00  zabiegi chirurgiczne, czipowanie, akcja informacyjna Wydział Ochrony 

Środowiska 900/90095 

M - 13 Centrum Aktywności Sportowej Bronowice 
/etap 1/ 100 000,00 100 000,00  wykonanie dokumentacji Centrum Aktywności Sportowej 

Bronowice na terenie Zespołu Szkół Budowlanych 
Wydział Inwestycji  

i Remontów 801/80115 

M - 15 Remont ul. Antoniego Jeziorańskiego 175 000,00  175 000,00 
wymiana: zniszczonej nawierzchni jezdni, chodników 
i zjazdów oraz zniszczonych krawężników na długość drogi 
ok. 94 m 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60016 

M - 21 Remont nawierzchni asfaltowej części ulicy 
Fantastycznej 300 000,00  300 000,00 

wymiana zniszczonej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na 
nową lub z kostki brukowej betonowej, wymiana 
zniszczonych krawężników – długość drogi ok. 240 m 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60017 

M - 29 
Przebudowa nawierzchni płyty boiska, 
wykonanie przyłącza energetycznego 
do zasilania imprez okolicznościowych 

175 000,00 175 000,00   
przebudowa nawierzchni płyty boiska przy 
ul. Daszyńskiego, wykonanie przyłącza energetycznego 
do zasilania imprez okolicznościowych 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 926/92601 

M - 34 
Lepsza Zdrowa - wzmocnienie nawierzchni 
ul. Zdrowej, poprawa infrastruktury drogowej 
szansą dla podniesienia bezpieczeństwa 
i rozwoju dzielnicy Głusk 

175 000,00  175 000,00 
remont jezdni ul. Zdrowej poprzez wykonanie nawierzchni 
z asfaltobetonu w miejsce istniejącej z destruktu na odcinku 
od wysokości posesji nr 61 do wysokości posesji nr 128 na 
dł. ok. 470 m 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60017 

M - 37 Aktywny Student 300 000,00  300 000,00 
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, promocja i obsługa projektu 
w tym instruktorska, zakup sprzętu, udział w zawodach 

Wydział Sportu i Turystyki 926/92605 

M - 44 Aktywny Uczeń 299 950,00  299 950,00 

zorganizowanie cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych, 
drużynowych i indywidualnych, z różnych dziedzin 
sportowych, stanowiących uzupełnienie zajęć z wychowania 
fizycznego przeznaczonych dla młodzieży uczącej się 
w szkołach na terenie Gminy Lublin; wynajem obiektów 
sportowych, organizacja zawodów sportowych, spotkania ze 
znanymi sportowcami, zakup sprzętu, obsługa instruktorska 
i techniczna, a także koordynator projektu i promocja 
projektu 

Wydział Sportu i Turystyki 926/92605 
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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 - 47 Miejsca parkingowe na Tatarach 175 000,00 175 000,00  budowa miejsc parkingowych przy ul. Maszynowej Zarząd Dróg i Mostów 600/60017 

M - 49 
Rewitalizacja terenu SP16 - Z klasą i z rodziną 
czas płynie zdrowo na placu zabaw pod 
chmurką, zbudowanym odlotowo! Budowa 
placu zabaw 

300 000,00 300 000,00   wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz 
ogrodzenie wraz z monitoringiem 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 801/80101 

M - 50 
Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po 
lekcjach aktywność sportowa na sztucznej 
trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont 
mini boiska 

300 000,00 300 000,00   rewitalizacja boiska Wydział Inwestycji  
i Remontów 801/80101 

M - 58 Aktywni Młodzi Pełni Pasji 300 000,00  300 000,00 
zorganizowanie 10 zajęć sportowych przez 25 tygodni dla 
osób w wieku 16-26 lat – mieszkańców Lublina – wynajem 
obiektów i urządzeń, obsługa zajęć i koordynator, promocja, 
zakup sprzętu 

Wydział Sportu i Turystyki 926/92605 

M - 59 Modernizacja boiska szkolnego w Szkole 
Podstawowej nr 20 w Lublinie 112 985,00 112 985,00  modernizacja boiska szkolnego Wydział Inwestycji  

i Remontów 801/80101 

M - 62 Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie 300 000,00  

200 000,00  
ogrodzenie  i przebudowa boiska przy ul. Husarskiej, 
budowa siłowni zewnętrznej 10-elementowej wraz 
z ustawieniem ławek i ogrodzeniem 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 926/92601 

100 000,00  
objęcie 1 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) 
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR 
"Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na remont 
skate parku przy ul. Herbowej 

Biuro Nadzoru  
Właścicielskiego / MOSiR 

„Bystrzyca” Sp. z o.o. 
926/92604 

M - 63 Boiska na terenach LKJ 300 000,00 300 000,00  wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 
kompleksu boisk na terenach LKJ 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 926/92601 

M - 65 Amatorskie Ligi Lublina 209 856,00  209 856,00 
zorganizowanie amatorskich rozgrywek w futsalu, piłki 
nożnej oraz piłki siatkowej - wynajem obiektów, obsługa 
sędziowska, medyczna, techniczna, organizacja kursu, 
koszty koordynacji i administracyjne, zakup sprzętu, 
nagrody, promocja 

Wydział Sportu i Turystyki 926/92605 

M - 71 
Ul. Jana Kasprowicza – latarnie uliczne + 
nowa pracownia komputerowa dla uczniów 
SP nr 48 

175 000,00 
 16 000,00 zakup sprzętu komputerowego do pracowni w SP nr 48   Wydział Informatyki  

i Telekomunikacji 801/80101 

159 000,00  budowa oświetlenia drogowego ul. Kasprowicza - słupy 
oświetleniowe z wysięgnikami i lampami – 12 szt. Zarząd Dróg i Mostów 900/90015 

M - 79 Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie 175 000,00 175 000,00  
budowa ciągu pieszego od ul. Siewierzan do 
ul. Nałęczowskiej, od pętli przy ul. Wojciechowskiej 
w kierunku ul. Wygon, budowa schodów z ul. Światowida do 
ścieżki w kierunku pętli przy ul. Wojciechowskiej, budowa 
ciągu pieszego pomiędzy ul. Słowian i ul. Biskupińską 

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 - 84 
Plac zabaw dla dzieci przy Szkole 
Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej w Lublinie 

298 210,00 298 210,00  budowa placu zabaw Wydział Inwestycji  
i Remontów 801/80101 

M - 90 Nowe miejsca parkingowe na LSM 
(osiedla: im. B. Prusa, Piastowskie) 175 000,00 175 000,00  

budowa nowych miejsc parkingowych w ciągu 
ul. Kazimierza Wielkiego oraz parkingu przy 
ul. Ignacego Rzeckiego 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60016 

M - 92 Nasz Sławinek 175 000,00 
 15 000,00 zorganizowanie 120 godz. wakacyjnych zajęć sportowych Wydział Sportu i Turystyki 854/85412 

160 000,00  
modernizacja chodnika przy boisku w kierunku 
ul. Nałęczowskiej; wykonanie miejsca spotkań 
i wypoczynku dla mieszkańców 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 900/90095 

M - 94 Miasto kamienic 169 999,00  169 999,00 opracowanie programu rewitalizacji lubelskich kamienic 
w obrębie Starego Miasta Biuro Rewitalizacji 710/71004 

M - 96 Łącznik rowerowy 131 000,00 
106 000,00  łącznik rowerowy w pasie drogowym łączący ul. Zamojską 

z ul. Wesołą Zarząd Dróg i Mostów 600/60017 

 25 000,00 nasadzenia wzdłuż ogrodzenia Browaru oraz łąka kwietna 
na skarpie od strony ul. Zamojskiej 

Biuro Miejskiego 
Architekta Zieleni 900/90004 

M - 97 Plac zabaw na „piątkę” 175 000,00 175 000,00  budowa placu zabaw na terenie SP nr 5 Wydział Inwestycji  
i Remontów 801/80101 

M - 98 Przyjazna Dolina – Siłownia i Plac Zabaw 
przy ulicy Węglarza 175 000,00 175 000,00  urządzenie siłowni i placu zabaw przy ulicy Węglarza Wydział Inwestycji  

i Remontów 900/90095 

M - 99 II etap modernizacji stadionu żużlowego przy 
Alejach Zygmuntowskich 290 000,00 290 000,00  

objęcie 2 900 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) 
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR 
"Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup wraz 
z montażem tymczasowych trybun z siedziskami dla kibiców 

Biuro Nadzoru  
Właścicielskiego / MOSiR 

„Bystrzyca” Sp. z o.o. 
926/92604 

M - 102 Budowa oświetlenia ulicy Wólczańskiej 175 000,00 175 000,00  
budowa oświetlenia drogowego w ul. Wólczańskiej – II etap 
– odcinek od słupa nr 33 (granica posesji nr 44 i 46) do 
ul. Odległej; 
montaż 12 słupów oświetlenia drogowego 

Zarząd Dróg i Mostów 900/90015 

M - 113 Zielone Czuby 300 000,00 

 94 000,00 nasadzenia roślinne (wykonanie łąk kwietnych ok. 2.200 m2) Biuro Miejskiego 
Architekta Zieleni 900/90004 

206 000,00  
realizacja pierwszego etapu zagospodarowania tzw. „Lasku 
na Porębie” poprzez wykonanie: ciągów pieszych, 
oświetlenia, monitoringu oraz małej architektury; 
wykonanie projektu rewitalizacji skweru na osiedlu Widok, 
obok pętli autobusowej na ul. Filaretów 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 900/90004 
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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 - 114 Lublin Przyjazny Rowerzystom 300 000,00 

 25 000,00 wydanie papierowej mapy rowerowej oraz poradnika 
dla rowerzystów 

Biuro Partycypacji 
Społecznej 630/63095 

235 000,00  

przebudowa łącznika pomiędzy trasą rowerową wzdłuż 
Bystrzycy a ul. Unii Lubelskiej (od Mostu Kultury do 
ul. Zamojskiej), wykonanie 4 brakujących przejazdów 
rowerowych, stworzenie połączenia pomiędzy trasą 
rowerową wzdłuż Bystrzycy i Parkiem Handlowym Tatary, 
wykonanie oznakowania tras rowerowych, ułatwienie 
wjazdów na skróty rowerowe – ul. Bazylianówka 
i ul. Firlejowska 

Zarząd Dróg i Mostów 630/63095 

40 000,00  
rozszerzenie bezpłatnej wypożyczalni rowerów w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej o dwa elektryczne rowery towarowe 
i jeden rower elektryczny 

Wydział Kultury /  
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
im. H. Łopacińskiego 

921/92116 

M - 115 Aktywny Lublin 300 000,00  300 000,00 
zorganizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców 
(900 jednostek treningowych w okresie od 1 lutego do 
1 listopada) - wynajem obiektów sportowych, zakup lub 
wynajem sprzętu, obsługa instruktorska, administracyjno- 
-księgowa, techniczna, koordynator projektu, promocja 

Wydział Sportu i Turystyki 926/92605 

M - 119 Rezerwat Dzikich Dzieci - 2019 - park 
kreatywności i kontaktu z przyrodą 300 000,00  300 000,00 

realizacja w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej 
i al. Solidarności kreatywnego placu zabaw dla dzieci - 
wynajem infrastruktury techniczno-sanitarnej, 
wynagrodzenie playworkerów, koordynacja, obsługa 
programowa i logistyczna projektu, honoraria ekspertów 
London Play, prowadzenie warsztatów i działań 
animacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, promocja 
parku 

Wydział Kultury /  
Centrum Kultury 921/92109 

M - 126 
Rewitalizacja zespołu boisk sportowych 
KS Lublinianka /etap końcowy – boiska 
treningowe/ jako podwaliny pod realizację 
dzielnicowego centrum 

300 000,00 300 000,00  

objęcie 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) 
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR 
"Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na prace i zakupy 
uzupełniające dotyczące boisk treningowych m.in. trybuna 
mobilna, piłkochwyty, monitoring boisk, dodatkowa 
modernizacja boisk 

Biuro Nadzoru  
Właścicielskiego / MOSiR 

„Bystrzyca” Sp. z o.o. 
926/92604 

M - 128 
Wykonanie projektu budowlano- 
wykonawczego zadaszonej trybuny wraz 
z zapleczem na stadionie Lublinianka 

300 000,00 300 000,00  
objęcie 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) 
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR 
"Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykonanie 
projektu budowlano-wykonawczego zadaszonej trybuny 
wraz z zapleczem na stadionie Lublinianka 

Biuro Nadzoru  
Właścicielskiego / MOSiR 

„Bystrzyca” Sp. z o.o. 
926/92604 
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projektu Nazwa projektu Planowana  
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z tego wydatek: Zakres rzeczowy 

Nazwa wydziału Urzędu  
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realizującej/nadzorującej 
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 (dział, rozdział) inwestycyjny bieżący 

M - 131 
Zwierzę nie jest rzeczą! – bezpieczny 
zwierzak, świadomy opiekun, darmowe 
sterylizacje, czyste miasto 

300 000,00 

 24 000,00 zakup koszy na psie odchody Wydział Gospodarki 
Komunalnej 900/90003 

 276 000,00 

zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży m.in. na temat 
unikania ataku ze strony psa, mowy ciała psa, schematu 
działania w sytuacji napotkania na swojej drodze zwierzęcia 
bezdomnego, adopcji zwierząt; szkolenia dla dorosłych 
z zakresu prawnej ochrony zwierząt, pierwszej pomocy dla 
zwierząt oraz szkolenia z posłuszeństwa psów (dotacje); 
sterylizacja psów i kotów wraz z oznakowaniem; kampania 
edukacyjna następujących akcji: „Zwierzę nie jest rzeczą!”, 
„Nie Kupuj - adoptuj!”, „Stop żywym prezentom!”, „Dom 
tymczasowy ratuje im życie”, „Nie kupuj okrucieństwa!”, 
„Stop pseudohodowlom!”, „Twój pies - Twoja kupa!”, 
„Nie porzucaj!” 

Wydział Ochrony 
Środowiska 900/90095 

M - 149 Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy 
Heloizy 110 000,00  110 000,00 

wymiana nawierzchni chodnika (po parzystej stronie ulicy) 
na długości ok. 200 m z płyt betonowych na nawierzchnię 
z kostki brukowej betonowej oraz wymiana krawężników 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60016 

M - 154 Inwestycje na Kośminku! 175 000,00 

46 000,00  modernizacja pomieszczenia na salę do gimnastyki 
korekcyjnej w SP nr 15 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 

801/80101 

91 000,00  doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie jego okolicy 
przy Przedszkolu nr 64 801/80104 

38 000,00  zagospodarowanie okolicy przy placu zabaw przy 
ul. Skrzynickiej 900/90095 

M - 170 Budowa chodnika od ul. Zygmunta Augusta do 
ul. Józefa Franczaka 90 000,00 90 000,00  budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Zygmunta Augusta 

a ul. Józefa Franczaka Zarząd Dróg i Mostów 600/60015 

  razem projekty małe 9 000 000,00  5 585 195,00  3 414 805,00        

D - 1 CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ – miejsce 
aktywnego wypoczynku i rekreacji 1 200 000,00  1 200 000,00    aktualizacja dokumentacji i wykonanie alejek Wydział Inwestycji  

i Remontów 900/90095 

D - 22 Remont ulicy Rycerskiej wraz z remontem 
nawierzchni asfaltowej ul. Kaczeńcowej 1 200 000,00  1 200 000,00    

przebudowa ulicy Rycerskiej (nawierzchnia, parkingi 
i krawężniki) wraz z wykonaniem oświetlenia ciągu pieszego 
prostopadłego do ul. Rycerskiej (od ul. Hetmańskiej do 
ul. Kawaleryjskiej) oraz przebudowa ul. Kaczeńcowej 
(nawierzchnia, parkingi, chodnik) 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60015 
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 (dział, rozdział) inwestycyjny bieżący 

D - 38 Inwestycje na Kalinie 1 200 000,00  

600 000,00  
przebudowa ul. Krzemienieckiej na odcinku od 
ul. Lwowskiej do ul. Wołyńskiej; montaż sygnalizacji 
świetlnej na przejściu dla pieszych przy budynku nr 13 
przy ul. Lwowskiej 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60015 

 300 000,00 remont sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 4 im. Orląt Lwowskich 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 700/70005 

 200 000,00 

doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka 
Sienkiewicza w Lublinie (zakup pomocy edukacyjnych 
i sprzętu multimedialnego, w szczególności zakup serwera 
i nowych komputerów do pracowni informatycznych, zakup 
tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych, zakup 
ściennych ekranów projekcyjnych) 

Wydział Informatyki  
i Telekomunikacji 

801/80101 

 50 000,00 
doposażenie Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków 
Polskich w Lublinie (zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu 
multimedialnego) 

801/80101 

 50 000,00 
doposażenie Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych 
im. Władysława Reymonta w przy ul. Lwowskiej 11 
w Lublinie (zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu 
multimedialnego do pracowni dydaktycznych) 

801/80115 

D - 41 Modernizacja stadionu żużlowego przy Alejach 
Zygmuntowskich - II etap 1 200 000,00 1 200 000,00  

objęcie 12 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 
100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 
MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na projekt 
budowlany II etapu przebudowy stadionu żużlowego przy 
Al. Zygmuntowskich (projekt architektoniczny, 
konstrukcyjny, instalacji sanitarnych, elektrycznych, 
technologiczny oraz drogowy ukształtowania terenu) 

Biuro Nadzoru  
Właścicielskiego / MOSiR 

„Bystrzyca” Sp. z o.o. 
926/92604 

D - 50 
Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja 
(odnowa) boiska piłkarskiego, 
wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej 
przy SP nr 31 w Lublinie 

1 200 000,00  1 200 000,00    
rewitalizacja boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz 
części lekkoatletycznej przy SP nr 31, budowa budynku 
z szatniami i zapleczem sanitarnym, piłkochwyty, 
zamontowanie oświetlenia, zakup wyposażenia 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 801/80101 

  razem projekty duże 6 000 000,00  5 400 000,00 600 000,00       

  ogółem 15 000 000,00  10 985 195,00 4 014 805,00    
 


