
Informacja nt. budżetu miasta Lublin 
 
Budżet Miasta i sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta dostępne są na stronie internetowej Miasta oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

Budżet Miasta Lublin         

 Budżet to najważniejszy dla Miasta i jego mieszkańców dokument operacyjny, uchwalany na rok 
budżetowy/kalendarzowy, w którym określane są wszystkie planowane w ciągu roku dochody, jak również wydatki 
Miasta. Stanowi on podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego (JST) w roku budżetowym. Jest 
narzędziem zapewniającym wydatkowanie pieniędzy publicznych na zaplanowane zadania w sposób celowy  
i kontrolowany, odzwierciedla on główny cel polityki finansowej polegającej na zabezpieczeniu środków na realizację 
zadań bieżących JST przy utrzymaniu jak najwyższego poziomu wydatków na zadania inwestycyjne, których realizacja 
przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, a także do zwiększenia atrakcyjności Miasta. 

 Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje Prezydentowi Miasta. Uchwałę 
budżetową organ stanowiący JST czyli Rada Miasta uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach - nie później niż do 31 marca roku budżetowego.  

 Dochody i wydatki budżetu JST ujmuje się według klasyfikacji budżetowej określonej przez Ministra Finansów  
w podziale na bieżące i majątkowe oraz grupy wydatków i obszary działalności miasta. 

 Z budżetu miasta mogą być finansowane zadania określone w uchwale budżetowej, w granicach kwot w niej 
określonych służące ogółowi mieszkańców miasta. Wydatkowanie środków odbywa się przede wszystkim poprzez: 

 zlecanie zadań, które następuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem ustawy  
o zamówieniach publicznych, 

 udzielanie dotacji:  

- podmiotowych np. instytucjom kultury i podmiotom prowadzącym placówki oświatowe, 

- przedmiotowych według stawki jednostkowej np. ZNK, 

- celowych głównie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu 
osiągnięcia zysku, na cele publiczne,  związane z realizacją zadań miasta zgodnie z przepisami ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu samorządu 
terytorialnego lub deficyt. W przypadku wystąpienia deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być on 
sfinansowany głównie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów, pożyczek czy prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego. 

 W Lublinie kontynuowany jest model demokracji partycypacyjnej w zarządzaniu miastem głównie poprzez 
realizację Budżetu Obywatelskiego (IV edycja), w ramach którego corocznie do wydatkowania przeznaczona jest kwota 
15 mln zł, a także zielonego budżetu obywatelskiego (II edycja) 2 mln zł (corocznie). Mieszkańcy Lublina mogą również 
zrealizować swoje propozycje projektów w ramach tzw. inicjatywy lokalnej (5 mln zł), która jest narzędziem do realizacji 
wspólnych przedsięwzięć mieszkańców oraz Miasta Lublin. Zakłada ona wnioskowanie przez grupę mieszkańców 
o realizację konkretnego przedsięwzięcia, w ramach którego deklarują oni udział w jego kosztach. Udział ten może 
polegać na wkładzie finansowym, rzeczowym lub pracy społecznej. Ponadto funkcjonuje system zgłaszania zadań do 
budżetu miasta przez Rady Dzielnic (3,5 mln zł). Kolejną formą są zadania realizowane przy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, na które w roku 2018 planuje się przeznaczyć kwotę ponad 27 mln zł. 

Główne wielkości budżetowe 

 W budżecie na 2018 rok planowane dochody określone zostały w kwocie 2,22 mld zł, zaś planowane wydatki 
stanowią kwotę 2,34 mld zł. Deficyt budżetu ustalony jest na poziomie 120 mln zł. Przypadające na 1 mieszkańca dochody 
wynoszą  6 519 zł, wydatki 6 872 zł, w tym majątkowe 1 575 zł. 

Jakie są źródła dochodów Lublina? 

 Lublin uzyskuje dochody z blisko 100 różnych źródeł wśród których znaczącą pozycję stanowi udział w podatku 
dochodowym od osób fizycznych i prawnych - ok. 500 mln zł oraz subwencje ok. 428 mln zł. Istotną rolę odgrywają także 
wpływy z podatków i opłat (ok. 339 mln zł), które są jednym z podstawowych źródeł dochodów własnych kształtowanych 
przez organy samorządowe, w tym podatek od nieruchomości stanowiący 207 mln zł. Lublin w roku 2018, podobnie jak 
w latach poprzednich, planuje pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej. Dochody z tego tytułu planowane są na 
poziomie 297 mln zł, z czego 285 mln zł stanowią dochody na zadania inwestycyjne. Znaczące źródło dochodów stanowią 
dochody z majątku Miasta ponad 120 mln zł (głównie wpływy ze sprzedaży majątku, opłat za wieczyste użytkowanie, najem 
i dzierżawę oraz wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Miasta) oraz wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 
– 90 mln zł. 



Na co Lublin przeznacza pieniądze? 

 Pieniądze pozyskane przez Miasto z jednej strony służyć mają zapewnieniu sprawnego funkcjonowania Miasta, z 
drugiej jego rozwojowi. 
 W pierwszej grupie znajdują się zadania mające na celu m.in. zapewnienie funkcjonowania szkół i placówek 
oświatowych, pomocy społecznej, komunikacji miejskiej, utrzymania dróg i ich oświetlenia, utrzymania zieleni i czystości 
w mieście. Wydatki tej grupy tj. wydatki bieżące wynoszą 1,8 mld zł i stanowią 77% wydatków budżetu.  
 Druga grupa to wydatki majątkowe służące rozwojowi Miasta, które w 2018 roku stanowić będą 23% całości 
budżetu, tj. 535 mln zł. W tej grupie istotne znaczenie mają unijne dotacje wykorzystywane głównie na rozwój 
infrastrukturalny. Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej są szczególnie 
istotne z punktu widzenia rozwoju Miasta i dzięki nim możliwe jest stopniowe wprowadzanie zmian przeobrażających 
Lublin w nowoczesne miasto europejskie.  
 

Główne kierunki wydatków budżetu miasta 

 
 

 

 

Największe środki w budżecie miasta w roku 2018 zaplanowano na wydatki związane z lubelską oświatą. Stanowią 
one kwotę ponad 683 mln zł, tj. 30% budżetu miasta.   

 Subwencja oświatowa z budżetu państwa wyniesie 420 mln zł, a dotacje i inne środki na zadania oświatowe blisko 
19 mln zł. Pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne będą sfinansowane z dochodów własnych miasta (ok. 244 mln zł). 

 Do lubelskich placówek oświatowo-wychowawczych uczęszcza 68 tysięcy dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym do 
placówek publicznych 52 tysiące. 

 W placówkach prowadzonych przez Miasto w 2018 roku przeznaczy się średnio na każdego: 

 przedszkolaka kwotę 7 993 zł, 

 ucznia szkoły podstawowej kwotę 8 527 zł,  

 gimnazjalistę kwotę 8 595 zł,  

 licealistę kwotę 7 811 zł,  

 ucznia szkoły zawodowej, branżowej, technikum, artystycznej, centrum kształcenia kwotę  11 155 zł. 

 Wydatki na edukację obejmują nie tylko prowadzenie przedszkoli i szkół, w tym świetlic szkolnych i stołówek 
szkolnych, ale także: zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych, dożywianie uczniów z najuboższych rodzin, 
dowożenie dzieci do szkół, pomoc materialną dla uczniów. Ze środków miasta finansuje się również szkolenia dla kadry 
pedagogicznej. 

 Na inwestycje w ramach wydatków związanych z oświatą planuje się przeznaczyć w roku 2018 kwotę 18 mln zł.  
Ponadto w 2018 r. planuje się przeznaczyć 13 mln zł na budowę przedszkola, szkoły i domu kultury przy ul. Berylowej. 

Transport i łączność, 
gospodarka 

komunalna i ochrona 
środowiska

755 315 367,00 
32,34%

Turystyka, kultura i 
ochrona zabytków, 

sport 
133 204 417,00 

5,70%

Edukacja 
683 046 186,00 

29,25%

Rodzina i polityka 
społeczna 

480 357 797,00 
20,57%

Administracja 
publiczna

136 361 921,34 
5,84%

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

33 114 910,00 
1,42%

Obsługa długu 
publicznego

35 000 000,00 
1,50% Pozostałe wydatki

78 960 394,98 
3,38%



Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pomocy i polityki społecznej w roku 2018 planuje 
się przeznaczyć kwotę ponad 480 mln zł, co stanowi 21% budżetu miasta.   

 Wydatki budżetu miasta obejmują przede wszystkim funkcjonowanie 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych,  
6 domów pomocy społecznej, Zespołu Ośrodków Wsparcia, rodzin zastępczych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
9 żłobków oraz Miejskiego Urzędu Pracy, a także świadczenia wypłacane mieszkańcom Miasta (świadczenia rodzinne  
i wychowawcze, zasiłki stałe, okresowe, usługi opiekuńcze), a także działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W 2018 roku roczny koszt utrzymania jednego miejsca w jednostkach prowadzonych przez Miasto stanowi w: 

 placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniesie 57 091 zł, 

 domu pomocy społecznej wyniesie 45 950 zł, 

 żłobku wyniesie 14 111 zł. 

 Z budżetu współfinansowanych będzie od 1 września br. 1 209 miejsc w żłobkach dla dzieci do lat 3. 

 Na inwestycje w ramach wydatków z zakresu pomocy i polityki społecznej planuje się przeznaczyć w roku 2018 
kwotę 24 mln zł.   

W roku 2018 planuje się przeznaczyć na wydatki związane z transportem i komunikacją oraz gospodarką komunalną i 
ochroną środowiska kwotę 755 mln zł, co stanowi 32% budżetu miasta.   

 W ramach tej kwoty 195 mln zł przeznaczone będzie na wydatki związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem 
komunikacją miejską. Koszty komunikacji miejskiej finansowane są w 46% z wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji 
miejskiej i w 54% z innych środków budżetu miasta (co oznacza, że do każdego biletu za 3,20 zł miasto dopłaca 3,75 zł). 
Na utrzymanie infrastruktury drogowej przeznacza się w budżecie 29 mln zł. 

 Kontynuowana będzie realizacja projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego, w wyniku 
którego zrealizowany został zakup nowego taboru trolejbusowego (70 szt.) i autobusowego (100 szt.) oraz budowa 
systemu zarządzania ruchem i komunikacją. Głównym celem realizowanych projektów jest poprawa mobilności 
transportowej, upłynnienie ruchu, oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego. Działania, 
które zostaną zrealizowane w ramach projektów mają na celu poprawę komfortu podróży pasażerów transportu 
zbiorowego, skrócenie czasu podróży komunikacją miejską, poprawę bezpieczeństwa ruchu w mieście oraz ograniczenie 
negatywnego oddziaływania transportu na środowisko poprzez zmniejszenie ilości spalin samochodowych emitowanych 
do środowiska (szybszy przejazd, bez postoju w korkach). W wyniku realizacji założonych przedsięwzięć zaplanowany 
został zakup nowego taboru trolejbusowego - 58 szt. i autobusowego - 74 szt. 

Na inwestycje w ramach wydatków związanych z poprawą układu komunikacyjnego planuje się przeznaczyć w roku 
2018 kwotę 373 mln zł. Realizowane projekty budowy dróg miejskich zapewnią szybsze, a także bezpieczne połączenia 
komunikacyjne oraz powiększą sieć drogową o znacznie wyższych niż obecnie parametrach użytkowych oraz o dużej 
przepustowości. Z powyższej kwoty na inwestycje związane z transportem publicznym planuje się przeznaczyć kwotę 
200 mln zł, a łącznie w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej kwotę ok. 800 mln zł.  

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 130 
mln zł. W ramach zakładanej kwoty środki przeznaczane są m.in. na gospodarkę ściekową i ochronę wód (3 mln zł), 
gospodarkę odpadami (54 mln zł), utrzymanie i rozwój zieleni (21 mln zł), oczyszczanie miasta (16 mln zł), ochronę 
powietrza atmosferycznego i klimatu. 

Na inwestycje w ramach wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska planuje się 
przeznaczyć w roku 2018 kwotę 36 mln zł. Wśród zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska zrealizowana 
została rewitalizacja Ogrodu Saskiego, systematycznie prowadzona jest termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej m.in. szkół, dofinansowana została budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, kończy 
się budowa Parku przy ul. Zawilcowej. W roku 2018 zaplanowano rozpoczęcie rewitalizacji Parku Ludowego oraz będzie 
budowany Park na Błoniach pod Zamkiem. 

W roku 2018 planuje się przeznaczyć na wydatki związane ze sferą kultury oraz działalność sportową i rekreacyjną oraz  
z zakresu turystyki kwotę 133 mln zł, co stanowi 6% budżetu miasta.   

 Z budżetu miasta finansowane jest funkcjonowanie 11 samorządowych instytucji kultury (Teatru Starego, Teatru 
im. H. Ch. Andersena, Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”, Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, Zespołu Pieśni 
i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej, Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw 
Twórczych "Rozdroża", Galerii Labirynt, Centrum Kultury, Warsztatów Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. H. Łopacińskiego), w formie dotacji stanowiących w sumie kwotę blisko 51 mln zł. Ponadto na tworzenie, 
upowszechnianie i rozwój kultury zaplanowano 6,7 mln zł, a na ochronę zabytków 2,2 mln zł. 

Na inwestycje w ramach wydatków związanych z kulturą planuje się przeznaczyć w roku 2018 kwotę 16 mln zł.   



Do priorytetowych zadań realizowanych przez miasto w obszarze sportu i rekreacji, należy realizacja szeregu 
programów skierowanych do mieszkańców, które służą poprawie sprawności fizycznej. Dla zapewnienia mieszkańcom 
jak najszerszego dostępu do usług sportowych i rekreacyjnych Miasto finansuje projekty związane z upowszechnianiem 
kultury fizycznej. Przeznaczamy środki dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe poprzez stypendia 
sportowe. Zadania realizowane są przy współpracy z klubami, związkami i stowarzyszeniami sportowymi. Ważnym 
instrumentem w realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki jest utrzymanie i zapewnienie właściwej bazy 
sportowej i rekreacyjnej. 

Na inwestycje w ramach wydatków związanych ze sportem i turystyką planuje się przeznaczyć w roku 2018 kwotę 
18 mln zł. 

 


