
                                  Załącznik nr 4
                                  do uchwały nr Dotacje udzielane z budżetu miasta                                   Rady Miasta Lublin
                                  z dnia 

w złotych
z tego:

przedmiotowa podmiotowa celowa

1 2 3 4 5 6 7 8

Dotacje ogółem  236 398 544,00  1 040 000,00  174 922 006,00  60 436 538,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  59 795 306,00  1 040 000,00  54 630 106,00  4 125 200,00
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków 
europejskich  59 354 364,00  1 000 000,00  54 630 106,00  3 724 258,00

700 Gospodarka mieszkaniowa  3 743 058,00  1 000 000,00  2 743 058,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej  3 743 058,00  1 000 000,00  2 743 058,00

dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych  3 723 058,00  1 000 000,00  2 723 058,00
remonty nieruchomości komunalnych i będących 
w posiadaniu Gminy Lublin, 
budowa i modernizacja obiektów

zadania w ramach budżetu obywatelskiego   20 000,00   20 000,00
projekt "Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Dziubińskiej + 
doświetlenie Osiedla Grygowej"

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   301 200,00   301 200,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji   270 000,00   270 000,00

działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście   270 000,00   270 000,00 poprawa bezpieczeństwa w mieście
75495 Pozostała działalność   31 200,00   31 200,00

pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego   31 200,00   31 200,00 program "Przyjazne Patrole"
758 Różne rozliczenia  3 400 896,00  3 400 896,00

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  3 400 896,00  3 400 896,00
wpłata do budżetu państwa  3 400 896,00 3 400 896,00

wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  51 909 210,00  51 229 210,00   680 000,00
92106 Teatry  4 029 400,00  4 029 400,00

dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena  4 029 400,00  4 029 400,00
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta 
w sprawach kultury

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  30 788 510,00  30 408 510,00   380 000,00
dotacja dla Centrum Kultury  10 180 160,00  10 180 160,00

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta 
w sprawach kultury

dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"  1 909 500,00  1 909 500,00
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta 
w sprawach kultury, remonty pomieszczeń

dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"  1 615 000,00  1 615 000,00
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta 
w sprawach kultury

dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"  4 588 000,00  4 588 000,00
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta 
w sprawach kultury

Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)Dział Rozdz. Nazwa: działu, rozdziału, zadania Dotacje ogółem 
na 2020 rok  
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z tego:

przedmiotowa podmiotowa celowa

1 2 3 4 5 6 7 8

Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)Dział Rozdz. Nazwa: działu, rozdziału, zadania Dotacje ogółem 
na 2020 rok  

dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych 
"Rozdroża"  1 642 100,00  1 642 100,00

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miastach 
w sprawach kultury

dotacja dla Teatru Starego  2 665 600,00  2 665 600,00
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta 
w sprawach kultury

dotacja dla Warsztatów Kultury  6 112 300,00  6 112 300,00
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta 
w sprawach kultury

dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej  1 775 850,00  1 695 850,00   80 000,00

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta 
w sprawach kultury, remonty - wymiana oświetlenia w sali 
baletowej i w magazynach kostiumów, 
zakup kostiumów i instrumentów muzycznych

zadania w ramach budżetu obywatelskiego   300 000,00   300 000,00
projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci 2020 - park kreatywności 
i kontaktu z przyrodą"

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych  2 002 600,00  2 002 600,00
dotacja dla Galerii Labirynt  2 002 600,00  2 002 600,00

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta 
w sprawach kultury

92116 Biblioteki  15 088 700,00  14 788 700,00   300 000,00

dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego  15 088 700,00  14 788 700,00   300 000,00

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta 
w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych,
inwestycje - zakup pierwszego wyposażenia do Filii nr 6 
i nr 27 przy Al. Racławickich 22II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków 

europejskich   391 120,00   40 000,00   351 120,00
700 Gospodarka mieszkaniowa   40 000,00   40 000,00

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej   40 000,00   40 000,00
projekt "Kreatywne Przemiany"   40 000,00   40 000,00

dotacja przedmiotowa dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych 
na remonty pomieszczeń

801 Oświata i wychowanie   103 420,00   103 420,00
80195 Pozostała działalność   103 420,00   103 420,00

projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"   103 420,00   103 420,00
zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych 
nauczycieli w woj. lubelskim

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   247 700,00   247 700,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   247 700,00   247 700,00

projekt "Centralny Plac Zabaw"   150 000,00   150 000,00 dotacja celowa dla Centrum Kultury
projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"   50 200,00   50 200,00 dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"   47 500,00   47 500,00 dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
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Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)Dział Rozdz. Nazwa: działu, rozdziału, zadania Dotacje ogółem 
na 2020 rok  

III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym 
jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i 
porozumień   18 000,00   18 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   18 000,00   18 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   18 000,00   18 000,00

dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych 
mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów   18 000,00   18 000,00

wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących 
w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatówVI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i 

porozumień z organami administracji rządowej i innymi 
podmiotami   28 666,00   28 666,00

720 Informatyka   28 666,00   28 666,00
72095 Pozostała działalność   28 666,00   28 666,00

wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska 
Biblioteka Wirtualna"   28 666,00   28 666,00

rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez 
szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie 
najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury 
regionu w ramach Lubelskiej Biblioteki WirtualnejVIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 

wykonywane przez powiat   3 156,00   3 156,00
855 Rodzina   3 156,00   3 156,00

85508 Rodziny zastępcze   3 156,00   3 156,00

utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych   3 156,00   3 156,00
dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych 
w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  176 603 238,00  120 291 900,00  56 311 338,00
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków 
europejskich  160 926 484,00  115 747 900,00  45 178 584,00

750 Administracja publiczna   200 000,00   200 000,00
75095 Pozostała działalność   200 000,00   200 000,00

działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i partycypacji społecznej   150 000,00   150 000,00

wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców 
miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe 
w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących 
spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony 
wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot 
i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, 
działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz 
działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich

Młodzieżowy Budżet Obywatelski   50 000,00   50 000,00

wsparcie oddolnych działań dzieci i młodzieży miasta Lublin, 
realizowane na rzecz lokalnej społeczności o charakterze 
edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, społecznym lub 
obywatelskim
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801 Oświata i wychowanie  110 534 000,00  110 534 000,00
80101 Szkoły podstawowe  17 400 000,00  17 400 000,00

dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne 
niż miasto  17 400 000,00  17 400 000,00

utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   320 000,00   320 000,00
dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne 
niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych   320 000,00   320 000,00

utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych 
w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby 
prawne i fizyczne

80104 Przedszkola  31 800 000,00  31 800 000,00

dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto  31 800 000,00  31 800 000,00
utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego   185 000,00   185 000,00
dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty 
inne niż miasto   185 000,00   185 000,00

utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

80115 Technika  7 494 000,00  7 494 000,00
dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto  7 494 000,00  7 494 000,00

utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych 
przez osoby prawne i fizyczne

80116 Szkoły policealne  8 000 000,00  8 000 000,00
dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż 
miasto  8 000 000,00  8 000 000,00

utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia  3 500 000,00  3 500 000,00
dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez 
podmioty inne niż miasto  3 500 000,00  3 500 000,00

utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II 
stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

80120 Licea ogólnokształcące  18 687 000,00  18 687 000,00
dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty 
inne niż miasto  18 687 000,00  18 687 000,00

utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach 
ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego  12 976 000,00  12 976 000,00

dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto  12 320 000,00  12 320 000,00
utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty 
inne niż miasto   543 000,00   543 000,00

utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne 
niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych   113 000,00   113 000,00

utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych 
w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby 
prawne i fizyczne
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80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych  7 555 000,00  7 555 000,00

dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne 
niż miasto  7 555 000,00  7 555 000,00

utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe   460 000,00   460 000,00

dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż 
miasto   460 000,00   460 000,00

prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie 
słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje 
w zawodzie

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 
prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 
ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 
branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 
szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych  2 157 000,00  2 157 000,00

dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty 
inne niż miasto  1 972 000,00  1 972 000,00

utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto   185 000,00   185 000,00
utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych 
przez osoby prawne i fizyczne

851 Ochrona zdrowia   442 000,00   442 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   442 000,00   442 000,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych   442 000,00   442 000,00

Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, 
profilaktyka wskazująca   112 000,00   112 000,00

zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów 
alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów 
niezbędnych do radzenia sobie z nimi poprzez dofinansowanie 
prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc 
dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi

Obszar 6: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez 
organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej   330 000,00   330 000,00

zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów 
alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów 
niezbędnych do radzenia sobie z nimi (miesięczna stawka na 
uczestnika i pracownika centrum została ustalona w wysokości 
687,50 zł x 40 osób)

852 Pomoc społeczna  16 085 000,00  16 085 000,00
85202 Domy pomocy społecznej   900 000,00   900 000,00

dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot 
inny niż miasto   900 000,00   900 000,00 zapewnienie opieki osobom starszym
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85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  13 000 000,00  13 000 000,00
usługi opiekuńcze  13 000 000,00  13 000 000,00

świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych

85230 Pomoc w zakresie dożywiania   25 000,00   25 000,00
prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych   25 000,00   25 000,00 zapewnienie posiłku osobom potrzebującym

85295 Pozostała działalność  2 160 000,00  2 160 000,00
pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym  2 100 000,00  2 100 000,00

zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom 
niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom

wsparcie i aktywizacja seniorów   60 000,00   60 000,00 aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  1 045 000,00   640 000,00   405 000,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  1 045 000,00   640 000,00   405 000,00
działania na rzecz osób niepełnosprawnych  1 045 000,00   640 000,00   405 000,00
działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób 
niepełnosprawnych   15 000,00   15 000,00

działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób 
niepełnosprawnych

kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z 
niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym   20 000,00   20 000,00 podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych   10 000,00   10 000,00 podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej   640 000,00   640 000,00

wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych

prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej   30 000,00   30 000,00 integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
rehabilitacja osób niepełnosprawnych   100 000,00   100 000,00 podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym 
wieku   20 000,00   20 000,00 podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych   210 000,00   210 000,00 podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej

854 Edukacyjna opieka wychowawcza  4 703 900,00  4 573 900,00   130 000,00
85402 Specjalne ośrodki wychowawcze  1 150 000,00  1 150 000,00

dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych 
przez podmioty inne niż miasto  1 150 000,00  1 150 000,00

utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach 
wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  2 661 900,00  2 661 900,00

dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych 
przez podmioty inne niż miasto  1 680 000,00  1 680 000,00

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie 
wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby 
prawne i fizyczne

dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto   921 000,00   921 000,00
utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju 
w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby 
prawne i fizyczne
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dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty 
inne niż miasto   33 000,00   33 000,00

utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju 
w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez 
osoby prawne i fizyczne

dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych 
przez podmioty inne niż miasto   15 000,00   15 000,00

utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania 
rozwoju w niepublicznych ośrodkach wychowawczych 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne 
niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych   12 900,00   12 900,00

utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych 
przez osoby prawne i fizyczne

85410 Internaty i bursy szkolne   762 000,00   762 000,00
dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż 
miasto   762 000,00   762 000,00

utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym 
internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 
szkolnej, a także szkolenia młodzieży   130 000,00   130 000,00
wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej   130 000,00   130 000,00 organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

855 Rodzina  10 136 800,00  10 136 800,00
85504 Wspieranie rodziny  1 150 000,00  1 150 000,00

dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez 
podmioty inne niż miasto  1 150 000,00  1 150 000,00

utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach 
wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne 
i fizyczne

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  8 136 000,00  8 136 000,00

dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto  8 136 000,00  8 136 000,00
dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych 
przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej

85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych   249 600,00   249 600,00
dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne 
niż miasto   249 600,00   249 600,00

dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych 
prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   601 200,00   601 200,00
dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych 
prowadzonych przez podmioty inne niż miasto   601 200,00   601 200,00

utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez 
osoby fizyczne i prawne

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  1 090 000,00  1 090 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   50 000,00   50 000,00

kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociagowe   50 000,00   50 000,00
program "Złap deszczówkę"   50 000,00   50 000,00 ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  1 000 000,00  1 000 000,00
Program Ograniczania Niskiej Emisji  1 000 000,00  1 000 000,00

ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych 
pochodzących ze spalania paliwa stałego
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90095 Pozostała działalność   40 000,00   40 000,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego   40 000,00   40 000,00

projekt: "Zwierzaki i my - edukacja, sterylizacje, czyste miasto, 
bezpieczeństwo ludzi i zwierząt"

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  3 740 000,00  3 740 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury  3 340 000,00  3 340 000,00

tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury  3 340 000,00  3 340 000,00

dzielnice kultury  1 000 000,00  1 000 000,00
zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz 
włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta 
poprzez kulturę

kultura dla wszystkich   100 000,00   100 000,00
zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców miasta, 
w tym osób z niepełnosprawnościami

miasto kultury  2 200 000,00  2 200 000,00

podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez 
realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, 
ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia 
i upowszechniania kultury

tworzenie kolekcji sztuki współczesnej   40 000,00   40 000,00
tworzenie kolekcji sztuki współczesnej oraz udostępnianie 
zbiorów poprzez działalność wystawienniczą i edukacyjną

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   400 000,00   400 000,00
dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane zabytków   400 000,00   400 000,00 odnowa zabytków i opieka nad zabytkami

926 Kultura fizyczna  12 949 784,00  12 949 784,00
92601 Obiekty sportowe   166 000,00   166 000,00

komunalne obiekty sportowe   166 000,00   166 000,00
zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  11 233 784,00  11 233 784,00
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  10 000 000,00  10 000 000,00

propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców 
miasta Lublin

zadania w ramach budżetu obywatelskiego  1 233 784,00  1 233 784,00
projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie", "Aktywni 
Młodzi", "Amatorskie Ligi Lublina", "Czechów - aktywnie i zdrowo 
- piłka nożna dla najmłodszych"

92695 Pozostała działalność  1 550 000,00  1 550 000,00
pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów  1 550 000,00  1 550 000,00 propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków 
europejskich  2 128 200,00  2 128 200,00

852 Pomoc społeczna  2 128 200,00  2 128 200,00
85295 Pozostała działalność  2 128 200,00  2 128 200,00

projekt "Bank usług środowiskowych"  2 124 000,00  2 124 000,00
umożliwienie osobom wykluczonym dostępu do usług 
opiekuńczych, asystenckich i wsparcia integracyjno-kulturalnego

projekt "Sami dla siebie"   4 200,00   4 200,00
wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób 
niepełnosprawnych

68



z tego:

przedmiotowa podmiotowa celowa

1 2 3 4 5 6 7 8

Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)Dział Rozdz. Nazwa: działu, rozdziału, zadania Dotacje ogółem 
na 2020 rok  

IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu 
terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień  5 705 600,00  4 544 000,00  1 161 600,00

801 Oświata i wychowanie  4 453 000,00  4 453 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   100 000,00   100 000,00

dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne 
niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych   100 000,00   100 000,00

utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych 
oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne 
i fizyczne

80104 Przedszkola  4 343 000,00  4 343 000,00

dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto  4 343 000,00  4 343 000,00
utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych 
i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby 
prawne i fizyczne

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego   10 000,00   10 000,00

dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty 
inne niż miasto   10 000,00   10 000,00

utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych 
punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne 
i fizyczne

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   91 000,00   91 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   91 000,00   91 000,00

działania na rzecz osób niepełnosprawnych   91 000,00   91 000,00
prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej   91 000,00   91 000,00

wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych

855 Rodzina  1 161 600,00  1 161 600,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  1 161 600,00  1 161 600,00

dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych 
prowadzonych przez podmioty inne niż miasto  1 161 600,00  1 161 600,00

utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych 
niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie   690 000,00   690 000,00
852 Pomoc społeczna   690 000,00   690 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   690 000,00   690 000,00
usługi opiekuńcze   690 000,00   690 000,00

świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczychVIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 

wykonywane przez powiat  7 152 954,00  7 152 954,00
755 Wymiar sprawiedliwości   448 140,00   448 140,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna   448 140,00   448 140,00
nieodpłatna pomoc prawna   448 140,00   448 140,00 udzielanie niedopłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
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852 Pomoc społeczna  6 704 814,00  6 704 814,00
85203 Ośrodki wsparcia  6 284 814,00  6 284 814,00

dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi  6 284 814,00  6 284 814,00

pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom 
z chorobą Alzheimera

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   420 000,00   420 000,00
dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie   420 000,00   420 000,00 pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
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