
Autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin 

Nr druku.....543-3.........

Projekt Prezydenta Miasta 
z dnia......................................... 

Wpłynęło do Biura Rady Miasta 
w dniu 17 grudnia 2019 r.

Autopoprawka nr 2  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin 

W przedłożonym Wysokiej Radzie projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Lublin wraz z autopoprawką nr 1 proponuje się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin – proponuje się dokonanie

korekt w zakresie zgodności wartości przedłożonych w autopoprawce nr 2 do projektu uchwały

budżetowej na 2020 oraz zgodności ze zmianami opisanymi w pkt 2). Ponadto proponuje się

zwiększenie planowanych dochodów w związku z wprowadzeniem planowanego

dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Europejski Pakt na rzecz

Integracji (EPI)” w łącznej wysokości 399.837 zł, z tego w roku 2020 kwoty 47.932,00 zł, w roku

2021 kwoty 246.745 zł oraz w roku 2022 kwoty 105.160 zł.

2) w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2034:

 w poz. 1.1.1.2 – Administracja Publiczna proponuje się ująć nowy projekt europejski

pn. „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” w łącznej wysokości 444.263 zł, z tego w roku 

2020 kwoty 53.258,00 zł (środki własne budżetu miasta – 5.326,00 zł, środki europejskie – 

47.932,00 zł), w roku 2021 kwoty 274.161 zł (środki własne budżetu miasta – 27.416 zł, środki 

europejskie – 246.745 zł) oraz w roku 2022 kwoty 116.844 zł (środki własne budżetu miasta – 

11.684 zł, środki europejskie – 105.160 zł). Limit zobowiązań dla projektu wynosi 444.263 zł. 

Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości jest podniesienie 

jakości istniejących lokalnych strategii integracyjnych poprzez różne działania, inicjatywy, które 

prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich 

w siedmiu miastach europejskich (Alimos, Kartagena, Rawenna, Linkoping, Dietzenbach, 

Ryga, Lublin). 

 w poz. 1.2.2.1 – Transport i Komunikacja proponuje się ująć nowe zadanie pn. zadania 

w ramach budżetu obywatelskiego III – Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej 

w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofa w łącznej wysokości 1.450.327 zł, w tym w roku 2020 w 

kwocie 500.000,00 zł oraz w roku 2021 w kwocie 900.000 zł. Zrealizowane nakłady finansowe 

wynoszą 50.327 zł i dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej w 2018 roku. Limit 

zobowiązań dla zadania wynosi 1.400.000 zł. 


