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Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok 

Przychody i rozchody  

Zrealizowane w 2018 roku przychody budżetu miasta w wysokości 215.439.275,66 zł pochodziły z:  

 kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 
50.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań 
inwestycyjnych (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej – 48.297.391,03 zł), 

 emisji obligacji komunalnych na kwotę 150.000.000,00 zł - agentem Emisji obligacji jest ING Bank Śląski 

SA (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej – 14.103.498,25 zł), 

 preferencyjnych pożyczek w wysokości 3.492.220,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektów: 
- „Budowa kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic Milczan i Nałęczowskiej w Lublinie” –  

190.000,00 zł, 
- „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic: Bużan, Bażantowej, Nałęczowskiej               

i Łużyczan w Lublinie” – 447.000,00 zł, 
- „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Laury w Lublinie” – 507.000,00 zł, 
- „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zelwerowicza i Staczyńskiego w Lublinie” – 

125.900,00 zł, 
- „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ul. Halickiego i ul. Barcickiego” – 

1.750.000,00 zł, 
- „Remont sześciu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot 1, 3, 13), Czechówki               

(wylot 11), Czerniejówki (wylot 22, 23)” – 472.320,00 zł, 

 preferencyjnych pożyczek w wysokości 4.382.667,99 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „termomodernizacja pięciu obiektów 
użyteczności publicznej (SP7, SP25, BS1, ZSEn, UM)”, 

 środków 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. (środki, które w 2017 roku 
nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy) w wysokości 1.976.043,52 zł, 

 wolnych środków w wysokości 5.588.344,15 zł. 
 

Rozchody budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły – 95.642.208,33 zł i obejmują: 

 spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów – 88.194.216,29 zł (w tym pożyczek 
i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej – 26.697.660,92 zł), z tego w: 
- Europejskim Banku Inwestycyjnym – 23.809.523,76 zł, 
- Banku Pekao SA – 8.744.544,00 zł, 
- Getin Noble Bank SA – 19.444.444,00 zł, 
- Banku Gospodarstwa Krajowego – 3.692.175,68 zł,  
- Banku Rozwoju Rady Europy – 23.333.333,33 zł, 
- PKO Bank Polski – 6.250.012,00 zł, 
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.359.208,00 zł, 
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.560.975,52 zł,   

 wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” – 
5.000.000,00 zł, 
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 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 
2018 roku w wysokości 2.447.992,04 zł. 

 

   Zadłużenie ogółem Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 1.448.952.445,24 zł, z tego 
zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosło        
1.444.355.824,54 zł, natomiast kwota 4.596.620,70 zł stanowi zobowiązanie, które wynika z zawartej                       
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy spłaty wierzytelności z tytułu realizacji inwestycji pn. „Budowa 
szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej”. 


