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                Załącznik nr 1
                do uchwały nr 17/IV/2010
                Rady Miasta Lublin
                z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wykaz planowanych wydatków budżetu miasta, 
które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Wyszczególnienie Termin realizacji

Ogółem

planowane wydatki bieżące

1. remont ul. Związkowej 30 czerwca 2011 r.

2. nadzór nad zadaniami remontowymi 30 czerwca 2011 r.

3. remont ul. Piekarskiej 30 czerwca 2011 r.

4. remont ul. Wielkopolskiej 30 czerwca 2011 r.

5. remont chodnika w ul. Wojennej 30 czerwca 2011 r.

6. 30 czerwca 2011 r.

7. dokumentacja na remont ul. Skierki 30 czerwca 2011 r.

8. remont chodnika w ul. Podwale 30 czerwca 2011 r.

9. remont chodnika w ul. Walecznych 30 czerwca 2011 r.

10. dokumentacja remontu ul. Wajdeloty 30 czerwca 2011 r.

11. remont ul. Kuronia 30 czerwca 2011 r.

12. remont ul. Nałkowskich 30 czerwca 2011 r.

13. remont ciągu pieszego przy ul. Krańcowej 30 czerwca 2011 r.

14. remont boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 19 30 czerwca 2011 r.

15. remont muru oporowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym 30 czerwca 2011 r.

16. remont ogrodzenia i dachu budynku Żłobka nr 5 30 czerwca 2011 r.

17. 30 czerwca 2011 r.

planowane wydatki majątkowe

1. 30 czerwca 2011 r.

2. 30 czerwca 2011 r.

3. budowa miejsc parkingowych przy ul. Legendy 30 czerwca 2011 r.

4. budowa chodnika w ul. Strzeleckiej 30 czerwca 2011 r.

5. modernizacja obiektu - Przedszkole Specjalne nr 11 30 czerwca 2011 r.

6. 30 czerwca 2011 r.

7. 30 czerwca 2011 r.

8. 30 czerwca 2011 r.

9. infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie 30 czerwca 2011 r.

10. 30 czerwca 2011 r.

Lp. Kwota 
w złotych

7 497 073

6 110 955

2 461 705

19 926

437 167

121 224

30 135

remont chodnika w ul. Godebskiego 23 985

18 819

30 750

29 610

60 492

957 315

95 731

98 615

333 467

264 457

292 458
dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. H. Łopacińskiego - prace remontowe budynku 
przy ul. Szaserów 13-15 z przeznaczeniem na filię MBP 
dla mieszkańców dzielnicy Czuby 835 099

1 386 118

budowa kanalizacji kablowej pod potrzeby koordynacji 
i monitoringu drogowych sygnalizacji świetlnych na odcinku od 
ul. Lubelskiego Lipca 80 do skrzyżowania ul. Droga 
Męczenników Majdanka z ul. Lotniczą 66 051
przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do 
granic miasta 100 000

43 050

109 962

131 066
oświetlenie ul. Strojnowskiego na odcinku od ul. Abramowickiej 
do mostu na rzece Czerniejówce 60 885
oświetlenie drogowe przy ul. Dziewanny - ciąg pieszy 
pomiędzy ul. Armii Krajowej i ul. Rucianą 19 297
budowa alejek i instalacji nawadniającej czterech skwerów w 
rejonie dzielnicy Bronowice 341 977

250 000
dokumentacja projektowa budowy parku przy ul. Zawilcowej, 
rewaloryzacji Parku Bronowickiego i rewitalizacji skweru przy 
ul. Głuskiej 163 830
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11. 30 czerwca 2011 r.

pomoc finansowa dla Gminy Wilków na usuwanie skutków 
powodzi z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury 
technicznej i drogowej 100 000
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 17/IV/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 grudnia 2010 r.

       Plan finansowy wydatków budżetu miasta, które w 2010 roku 
       nie wygasają z upływem roku budżetowego

w złotych

Dział Rozdz.    Nazwa: działu, rozdziału, zadania Plan

z tego:

wydatki bieżące

Ogółem

600 Transport i łączność

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe

60016 Drogi publiczne gminne

drogi gminne

60017 Drogi wewnętrzne

drogi wewnętrzne

801 Oświata i wychowanie

80105 Przedszkola specjalne

przedszkola specjalne prowadzone przez miasto

modernizacja obiektu - Przedszkole Specjalne nr 11

80110 Gimnazja

gimnazja prowadzone przez miasto

remonty (remont boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 19)

80120 Licea ogólnokształcące

licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto

wydatki 
majątkowe

7 497 073 6 110 955 1 386 118

Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków 
europejskich 7 147 073 6 110 955 1 036 118

4 704 537 4 385 474 319 063

2 647 682 2 481 631 166 051

2 647 682 2 481 631 166 051
remonty dróg
(z tego: remont ul. Związkowej - 2.461.705 zł, nadzór nad zadaniami 
remontowymi - 19.926 zł) 2 481 631 2 481 631

budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi 
(budowa kanalizacji kablowej pod potrzeby koordynacji  i monitoringu 
drogowych sygnalizacji świetlnych na odcinku od ul. Lubelskiego 
Lipca '80 do skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka 
z ul. Lotniczą) 66 051 66 051
przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic 
miasta 100 000 100 000

862 144 752 182 109 962

862 144 752 182 109 962
remonty dróg
(z tego: remont ul. Piekarskiej - 377.057 zł, remont ul. Wielkopolskiej - 
31.224 zł, remont chodnika w ul. Wojennej - 3.583 zł, remont chodnika w 
ul. Godebskiego - 11.985 zł, dokumentacja na remont ul. Skierki - 8.819 
zł, remont chodnika w ul. Podwale - 250 zł, dokumentacja remontu ul. 
Wajdeloty - 14.012 zł) 446 930 446 930

zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty
(z tego: remont ul. Piekarskiej - 60.110 zł, remont ul. Wielkopolskiej - 
90.000 zł, remont chodnika w ul. Wojennej - 26.552 zł, remont chodnika 
w ul. Godebskiego - 12.000 zł, dokumentacja na remont ul. Skierki - 
10.000 zł, remont chodnika w ul. Walecznych - 29.610 zł, remont 
chodnika w ul. Podwale - 30.500 zł, dokumentacja remontu ul. Wajdeloty 
- 46.480 zł) 305 252 305 252
budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, 
parkingów i kładek dla pieszych (budowa chodnika w ul. Strzeleckiej) 19 962 19 962
zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - inwestycje 
(budowa chodnika w ul. Strzeleckiej) 90 000 90 000

1 194 711 1 151 661 43 050

1 194 711 1 151 661 43 050
remonty dróg 
(z tego: remont ul. Kuronia - 957.315 zł, remont ul. Nałkowskich 
- 5.731 zł, remont ciągu pieszego przy ul. Krańcowej - 8.615 zł) 971 661 971 661
zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty
(z tego: remont ul. Nałkowskich - 90.000 zł, remont ciągu pieszego przy 
ul. Krańcowej - 90.000 zł) 180 000 180 000
budowa ulic, chodników, schodów i zatok parkingowych
(budowa miejsc parkingowych przy ul. Legendy) 43 050 43 050

728 990 597 924 131 066

131 066 131 066

131 066 131 066

131 066 131 066

333 467 333 467

333 467 333 467

333 467 333 467

264 457 264 457

264 457 264 457
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Dział Rozdz.    Nazwa: działu, rozdziału, zadania Plan

z tego:

wydatki bieżące wydatki 
majątkowe

remonty (remont muru oporowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym)

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85305 Żłobki

Miejski Zespół Żłobków

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zieleń w mieście

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

oświetlenie ulic, placów i dróg

90019

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 Biblioteki

dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90095 Pozostała działalność

infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie

852 Pomoc społeczna

85295 Pozostała działalność

264 457 264 457

292 458 292 458

292 458 292 458

292 458 292 458
remonty 
(remont ogrodzenia i dachu budynku Żłobka nr 5) 292 458 292 458

585 989 585 989

341 977 341 977

341 977 341 977
budowa skwerów (budowa alejek i instalacji nawadniającej czterech 
skwerów w rejonie dzielnicy Bronowice) 341 977 341 977

80 182 80 182

80 182 80 182
oświetlenie ulic (oświetlenie ul. Strojnowskiego na odcinku 
od ul. Abramowickiej do mostu na rzece Czerniejówce) 60 885 60 885

zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - inwestycje 
(oświetlenie drogowe przy ul. Dziewanny - ciąg pieszy pomiędzy 
ul. Armii Krajowej i ul. Rucianą) 19 297 19 297
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska 163 830 163 830
wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 163 830 163 830
rewitalizacja terenów zdegradowanych (dokumentacja projektowa 
budowy parku przy ul. Zawilcowej, rewaloryzacji Parku Bronowickiego 
i rewitalizacji skweru przy ul. Głuskiej) 163 830 163 830

835 099 835 099

835 099 835 099

835 099 835 099
prace remontowe budynku przy ul. Szaserów 13-15 
z przeznaczeniem na filię MBP dla mieszkańców dzielnicy Czuby 835 099 835 099

Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków 
europejskich 250 000 250 000

250 000 250 000

250 000 250 000

250 000 250 000

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu 
terytorialnego 100 000 100 000

100 000 100 000

100 000 100 000
pomoc finansowa dla gminy Wilków na usuwanie skutków powodzi 
(odbudowa infrastruktury technicznej i drogowej, tj. realizacja inwestycji 
drogowej) 100 000 100 000
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