
Objaśnienia do zmian uchwały nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 
2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin na lata 2011 – 2028 dotyczą: 
1) załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia 

prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i polegają na: 
 dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej i budżecie Miasta na 2011 rok, 
 uwzględnieniu spłat rat kapitałowych i odsetkowych związanych ze zwiększeniem                

w bieżącym roku planowanych przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek, zgodnie 
z wynegocjowanymi warunkami dofinansowania przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja 
Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej i Zespołu Szkół Elektronicznych                         
w Lublinie ze środków NFOŚiGW oraz planowanym złożeniem wniosku na 
dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3-go 
Maja i Radziwiłłowskiej w Lublinie ze środków WFOŚiGW; 

2) załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia 
realizowane w latach 2011-2028 i wynikają: 

 ze zmian harmonogramów realizacji projektów „Lepszy start w przyszłość” oraz 
„Wiedza fundamentem jakości”, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych 
w roku 2010 na rok 2011, 

 z wprowadzenia środków z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.239.070 zł na 
realizację zadania przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie wraz               
z organizacją ruchu, elementami małej architektury oraz przebudową infrastruktury 
technicznej przy jednoczesnym skorygowaniu wydatków w roku 2012, 

 z dokonania zmian w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa stadionu 
miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w związku 
z unieważnieniem postępowania przetargowego na budowę stadionu przy                        
ul. Krochmalnej polegających na przeniesieniu kwoty 2.500.000 zł z roku 2011 na 
rok 2012 – 1.500.000 zł oraz na rok 2013 – 1.000.000 zł, 

 z dokonania zmian w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia pn. Drogi dojazdowe do 
obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła 
drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 polegających na 
przeniesieniu kwoty 1.000.000 zł z roku 2011 na rok 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


