
Wykaz zadao, zgłoszonych przez rady dzielnic w ramach rezerwy celowej, które będą realizowane przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta 
oraz jednostki organizacyjne Miasta Lublin w 2012 roku* 

 

 
Dzielnica 

 

 
Przedmiot wniosku/zadanie  

 
Kwota z rezerwy  

[zł] 
 

Abramowice Budowa chodnika w ul. Abramowickiej od posesji  28 w stronę miasta 69000 

Abramowice Budowa placu zabaw przy ul. Abramowickiej 122 40000 

Bronowice Budowa placu zabaw przed blokiem – Łabędzia 1 45000 

Bronowice Wykonanie siłowni „na świeżym powietrzu” na bulwarze przy ul. Firlejowskiej (cztery elementy)  20000 

Bronowice Remont chodnika przy ul. Bronowickiej od ul. Biłgorajskiej do Szkoły Specjalnej im. J. Korczaka  44000 

Czechów Północny Remont ok. 225  m2  chodnika biegnącego – rozpoczynając od budynku Żelazowej Woli 13 (od placu parkingowego 
kooczącego ulicę Symfoniczną) do kooca terenu należącego do Miasta Lublin kooczącego się obok budynku  Szwajcarska 10  

40000 

Czechów Północny Zakup urządzenia zabawowego do ogrodu przedszkolnego w Przedszko lu nr 76 przy ul. Paderewskiego 12  3000 

Czechów Północny Zakup szafek na ubrania do szatni w Przedszkolu nr 75 przy ul. Żelazowej Woli 24 4300 

Czechów Północny Remont chodnika przy ul. Karkonoskiej po prawej stronie ulicy idąc od ulicy Koncertowej w kierunku ulicy Świętokrzyskiej  30000 

Czechów Północny Kontynuacja remontu chodnika przy ul. Elsnera w kierunku zjazdu do posesji  Żelazowej Woli 1A  (do wysokości środków) 28200 

Czechów Północny Zakup wykładziny do sal lekcyjnych dla klas I – III i  świetlicy w Szkole Podstawowej nr 43 im. I.J. Paderewskiego w Lublinie  3500 

Czuby Południowe - Organizacja festynu rekreacyjno – sportowego na terenie dzielnicy w 2012 r. 
- Festyn dla dzieci i  młodzieży w wąwozie 

- Park Czuby 

3000 

Czuby Południowe Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową) ul. Wyżynna 37; 55 mb x 1,8 m = 100 m²; krawężnik od strony pasa zieleni  19000 

Czuby Południowe Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową) ul. Wyżynna 21; 155 mb x 1,5 m szer. = 235 m². Krawężnik od strony pasa 
zieleni. 

45000 

Czuby Północne Wykonanie dokumentacji  i  rozpoczęcie budowy miejsc postojowych przy ul. Tymiankowej na wysokości Tymiankowej 60, 
działka 5/15 

27250 

Czuby Północne Wykonanie schodów od chodnika (pomiędzy blokiem Jana Pawła 9 i  Watykaoska 10) do przystan ku przy ul. Filaretów – na 
działce 27/4 

27250 

Czuby Północne Realizacja miejsc postojowych przy ul. Ułanów rozpoczynając prace od ul. Dragonów (do wysokości środków) – ok. 9 miejsc 27250 

Czuby Północne Modernizacja ulic Radości, Romantycznej, Gościnnej wraz z umieszczeniem w pasach drogowych dodatkowych miejsc 
parkingowych przy Przedszkolu nr 77 – rozpoczęcie i  kontynuacja robót. Na podstawie dokumentacji  do wysokości kwoty, np. 

9 miejsc parkingowych 

27250 

Dziesiąta Kontynuacja urządzania ogrodu „zielonej klasy” przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie  3000 



- tablice informacyjne 
-nowe kolekcje roślin (paprocie i  mszaki) 

- wykonanie nawodnienia ogrodu 

Dziesiąta Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej na potrzeby Zespołu Szkół Transportowo -Komunikacyjnych przy ul. 

Zemborzyckiej 82 

5000 

Dziesiąta Dofinansowanie zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Mickiewicza 24 wraz z wykonaniem tzw. 
„zielonej” klasy lekcyjnej i  wykonania małej architektury ogrodowej, nawierzchni ścieżek, przycięcie i  nasadzenie drzew, 

wykonanie poletek doświadczalnych itp.(zgodnie z projektem będącym w posiadaniu szkoły) 

18000 

Felin Wykonanie chodnika i  przejścia dla pieszych na ul. Zygmunta Augusta w pasie drogowym na wysokości budynku nr 10 i  nr 2; 

ok. 100 mb 

35000 

Felin Remont chodnika i  wykonanie przejścia dla pieszych na  ul. Władysława Jagiełły przy supermarkecie Stokrotka o długości 52 
m z możliwością korzystania osób niewidomych 

14000 

Felin 1. Wykonanie miejsc parkingowych na ul. Wł. Jagiełły nr 7 na wysokości kościoła parafialnego – 4 szt. 
2. Wykonanie miejsc parkingowych na ul. Wł. Jagiełły naprzeciw posesji  nr 20 – 5 szt. 

25000 

Felin Wykonanie miejsc parkingowych na ul. Królowej Jadwigi nr 11 w pasie drogowym – 4 miejsca 9000 

Felin  Wyposażenie dla przedszkola samorządowego nr 84, finansowane z § 4240 na sumę 4000 zł 4000 

Felin Wyposażenie dla Szkoły Podstawowej nr 52,  z § 4240 na sumę 12000 zł 12000 

Felin 1. Koszenie traw na terenach zdegradowanych wskazanych przez Zarząd Dzielnicy na terenie dzielnicy 
2. Wycinka uschniętych drzew i krzewów i przycinka pielęgnacyjna drzew na terenie dzielnicy Felin 

10000 

Głusk Ulepszenie pobocza przy ul. Wygodnej od Przystanku MPK w kierunku Wilczopola około 500 mb.  20000 

Głusk Wymiana wiat przystankowych na nowe typu beta w miejscach: 3532-02 – Strojnowskiego, 3512-02 Sachsów, 3502-02 - 

Zorzy 

21000 

Głusk Naprawa peronów – po wymianie wiat przystankowych na nowe - w miejscach: 3532-02 – Strojnowskiego, 3512-02 
Sachsów, 3502-02 – Zorzy, w tym wykonanie ok. 10 mb. chodnika – dojście do przystanku przy ul. Sachsów 

3000 

Głusk Budowa chodnika na istniejącej podbudowie ul. Wygodna – od przystanku MPK do Zespołu Szkół nr 9  25000 

Głusk 1. Doświetlenie terenu przy OSP Głusk – 1 lampa 
2. Doświetlenie zakooczenia ulicy Zdrowej na poziomie Ośrodka Zdrowia, ul. Zdrowa 14 – 1 lampa 

40000 

Hajdów-Zadębie Wykonanie oświetlenia ul. Zadębie od nr 40 do posesji  32 (ok. 700 m) 30000 

Kalinowszczyzna Remont chodnika na odcinku od budynku ul. Niepodległości 30 do przystanku koocowego linii  autobusowej nr 6 109000 

Konstantynów Doposażenie placu zabaw znajdującego się w Lublinie przy ul. Romanowskiego. Nr działki: 298, obręb geodezyjny: 25 RURY 
A, arkusz: 25/5, ID: 066301_1.0025.AR_5.298. Uzupełnienie ogrodzenia placu + furtka + ewentualnie karuzela 

15000 

Konstantynów Wymiana chodnika przed głównym wejściem do gimnazjum nr 7 ul. Krasioskiego  10000 

Konstantynów Renowacja pomnika (i  miejsca wokół), który znajduje się przed Zespołem Szkół Elektronicznych w Lublinie przy ul. 

Wojciechowskiej – wykonanie kosztorysu w/w zadania 

5000 



Konstantynów Zapewnienie ciepłej wody w łazienkach uczniowskich w Gimnazjum nr 7 ul. Krasioskiego 10000 

Kośminek Utworzenie placu zabaw wraz  z niezbędnymi akcesoriami przy Przedszkolu nr 7 mieszczącym się przy ulicy Elektrycznej 12 w 
Lublinie 

6000 

Kośminek Zakup pozostałych elementów do ścianki wspinaczkowej do Gimnazjum nr 15 w Lublinie 4000 

Kośminek Zakup trzech zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie 6000 

Kośminek Remont sali  gimnastycznej – 10000 złotych oraz zakup Fantoma do pierwszej pomocy, ciśniomierza (rtęciowego) i  
stestoskopu dla Zespołu Szkół Energetycznych przy ulicy Długiej w Lublinie 

12000 

Kośminek Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 32, ustawienie 3 ławek i jednego kosza na odpady. Ustawienie ławek 
przy ulicy Tetmajera 

6000 

Ponikwoda Remont i  modernizacja boiska przy ul. Owocowej 6 20000 

Ponikwoda Wymiana chodnika przy ul. Trześniowskiej + krawężników + kostki od ul. Niepodległości  40000 

Ponikwoda Oświetlenie – 7 lamp drogowych + projekt lamp przy ul. Trześniowskiej. Odcinek przy ul. Jaworowej do ul. Szarotkowej – po 
lewej stronie. Mogą byd też lampy ledowe i fotowolt.  

49000 

Rury W przypadku braku możliwości wykonania zadania - zadanie rezerwowe – chodnik przy ul. Bazylianówka od strony boiska  

Sławinek 1. Wyposażenie placu zabaw przy skwerku na ul. Gen. Zajączka i  ul. Powst. Śląskich w zjeżdżalnię, piaskownicę, huśtawkę, 

huśtawkę-ważkę, i  in., poprawa ogrodzenia (priorytet) 
2. Częśd pieniędzy przeznaczyd na wyznaczenie oraz projekt placu zabaw w okolicy ul. Bohaterów Monte Cassino 

59000 

Stare Miasto Modernizacja i  naprawa uszkodzonych elementów oraz montaż huśtawki na placu zabaw na Błoniac h pod Zamkiem. Montaż 

ławek w obrębie placu zabaw na Błoniach 

13000 

Stare Miasto Montaż trzech kamer monitoringu miejskiego: 

Pierwsza – na budynku przy Al. Tysiąclecia 5 
Druga  - na ul. Królewskiej 10 

Trzecia – na ul. Olejnej 10 

90000 

Tatary Budowa placu zabaw przy Motorowej 1-3-6 50000 

Tatary Budowa 6+2 stanowiska parkingowe przy ul. Gospodarczej 10 9000 

Tatary Pielęgnacja boiska sportowego nad Bystrzycą – Oś. Przyjaźni 12000 

Tatary Doposażenie placu zabaw nad Bystrzycą – Oś. Przyjaźni 26000 

Tatary Doposażenie placu  zabaw Przedszkola Nr 42 – Oś. Przyjaźni 12000 

Węglin Południowy Zakup komputerów do Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie ul. Roztocze 14 9000 

Węglin Północny Przebudowa, remont skwerku przy ulicy Cyda 

- wymiana urządzeo na placu zabaw – 3-4 urządzenia 
- nowe nasadzenia drzew i krzewów – plan wykona wydział 
-wykonanie alejek żwirowych z ławeczkami i  śmietnikami 

30000 

Węglin Północny Dofinansowanie działalności merytorycznej DDK Węglin uzgodnionej z Radą Dzielnicy np.:dofinansowanie do festynu 19000 



dzielnicowego, gazetki osiedlowej, Klubu Seniora, półkolonii itp. 

Wrotków Budowa placu zabaw na działce miejskiej w okolicy osiedla Słoneczny dom (lokalizacja zgodna z miejskim planem 
zagospodarowania przestrzennego)  

17000 

Wrotków Budowa tablic informacyjnych (budowa + transport + montaż) na terenie dzielnicy do wysokości środków finansowych 15000 

Za Cukrownią Wykonanie ciągu pieszego utwardzonego na dz. 79/3  40000 

Za Cukrownią Doposażenie placu zabaw na skwerze przy ul. Krochmalnej  - ławka, urządzenia zabawowe takie jak: karuzela, huśtawka, 
ważka, dosypanie piachu przy urządzeniach  

9000 

 

 
Tabela: Poziom wykorzystania środków przez rady dzielnic z rezerwy celowej budżetu miasta Lublin na 2012 rok. 
 

 
 
*Informacje uzyskane z Urzędu Miasta Lublin w trybie dostępu do informacji publicznej.     Źródło: www.krzysztofjakubowski.pl  

http://www.krzysztofjakubowski.pl/

