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0.1 Lublin solidarny z Ukrainą

• ponad 68 tys. obywateli Ukrainy 
w Lublinie (w kulminacyjnym momencie)

• 236 tys. udzielonych noclegów
• 306 tys. wydanych posiłków
• 109 tys. wydanych paczek z żywnością
• 100 transportów z pomocą 
humanitarną do Ukrainy

• 19 mln zł wsparcia od UNICEF
• 15 wakacyjnych pikników „Integracje”
• Spilno Lublin – nowa przestrzeń 
integracyjna dla mieszkańców

• 13 tys. nadanych numerów PESEL
• świadczenia „300+” dla blisko 13 tys. obywateli Ukrainy (3,8 mln zł)
• świadczenia „40+” dla 5,6 tys. wniosków (27 mln zł)

• 329 ofert pracy dla obywateli Ukrainy

• 1595 zgłoszonych miejsc pracy dla obywateli Ukrainy

• 1571 zarejestrowanych pracowników z Ukrainy poszukujących pracy

• 4,2 tys. zatrudnionych obywateli Ukrainy przez lubelskich pracodawców

• 1900 dzieci i młodzieży z Ukrainy w lubelskich szkołach i przedszkolach

• 75 asystentów z Ukrainy w 40 lubelskich szkołach (program „Cash for Work”)

• wyposażenie 31 szkół w ramach współpracy z IKEA

• Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie
• Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy



0.2 Inwestycje transportowe
Dworzec Metropolitalny 
z modernizacją ulic: Dworcowej, Młyńskiej, 1 Maja, Pocztowej oraz Gazowej, rozbudową 
ul. Krochmalnej, budową zjazdu z ul. Lubelskiego Lipca ‘80 do ul. Dworcowej oraz łącznika 
ul. Dworcowej i al. Piłsudskiego

340 mln zł (180 mln zł z UE)

Węzły przesiadkowe w 7 lokalizacjach 
(Żeglarska, Zbożowa, Franczaka „Lalka”, Granitowa, al. Kraśnicka, 
Osmolicka, Abramowicka)

43 mln zł (33 mln zł z UE)

Most na rzece Bystrzycy 
wraz z rozbudową ul. Żeglarskiej 

37 mln zł (31,5 mln zł z UE)
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0.3 Infrastruktura drogowa
Budowa i modernizacja ulic: 
między Milenijną a Szeligowskiego, Brata Alberta wraz z Kuncewiczowej, Oczki, 
Wapowskiego, Leszka i Ziemowita oraz Kawaleryjskiej

W trakcie: 
Bliska i Skowronkowa, Raszyńska, Popiełuszki, Siewierzan, w rejonie ulic Turystycznej 
i Hajdowskiej, przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Doświadczalną, budowa 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Franczaka „Lalka”, Skalskiego i Jagiellończyka 

• budowa 12 parkingów, w tym P&R przy ul. Grenadierów
• budowa około 3 km ścieżek rowerowych 
• budowa oświetlenia – 130 lamp na 20 ulicach 
• budowa chodników w ponad 20 lokalizacjach
• remonty i naprawy ponad 40 ulic oraz 20 chodników

W 2021 r. nakłady na inwestycje drogowe 
wyniosły blisko 114 mln zł, a na remonty 

ulic i chodników ponad 6,6 mln zł
 W 2022 r. na tego rodzaju zadania 
inwestycyjne zaplanowano prawie 

99 mln zł oraz na remonty ulic 
i chodników – ponad 7,8 mln zł



0.4 Inwestycje oświatowe
• nowe przedszkole dla 300 dzieci w ZS nr 12 na Sławinie – 12,5 mln zł

• hala sportowa wraz z zespołem boisk dla I LO im. Staszica – 13,9 mln zł

• przebudowa ZSE im. Vetterów – 16,3 mln zł

• rozbudowa SP nr 52 na Felinie – 18 mln zł (w trakcie)

• przebudowa parteru budynku VII LO na przedszkole – 6 mln zł (w trakcie)

• termomodernizacja budynku ZSTK – 4,8 mln zł

• przebudowa boiska do piłki nożnej przy SP 31

• oświetlenie boiska ZSB

• kompleksowy remont kuchni i stołówki w SP 7 (na ukończeniu)

• remont kuchni w SP 38

• budowa kanalizacji deszczowej w SP 20

• przebudowa wymiennikowni w Żłobku 7

60 mln zł 
na inwestycyjne zadania oświatowe

4,5 mln zł 
na remonty w szkołach i przedszkolach

W przygotowaniu: 
przetargi na projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego 
przy V LO przy ul. Lipowej oraz budowę boiska przy ZSO 
nr 5 przy ul. Rzeckiego, aktualizacja koncepcji budowy 
szkoły na ul. Majerankowej



0.5 Nowa infrastruktura miejska
• Pracownie Kultury Dziesiąta przy ul. Herberta
(na ukończeniu)

• przebudowa piwnic Centrum Kultury (w trakcie)

• Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży (w projektowaniu)

• nowy obiekt sportowo-rekreacyjny z funkcją 
stadionu żużlowego (w projektowaniu)

• Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne 
przy ul. Poturzyńskiej (w trakcie przetargu)

• zaplecze szatniowo-szkoleniowe dla rugbystów 
wraz z trybunami przy ul. Magnoliowej

• przebudowa boiska do piłki koszykowej 
przy ul. Warmińskiej

• budowa alejek na cmentarzu na Majdanku

• projekt i budowa kolumbarium (w trakcie)

• rozbudowa i remont budynku szatniowego 
na stadionie „Sygnał” (w trakcie)

• projekt i realizacja nowego cmentarza 
na Sławinie (w przygotowaniu)

• modernizacja budynku ZOW przy ul. Zbożowej 

• montaż oświetlenia w DPS Betania



0.6 Miejsca rekreacji, siłownie i place zabaw
• nowe miejsce spotkań w okolicy ul. Baśniowej

• nowy rekreacyjny skwer z placem zabaw na Tatarach

• nowe place zabaw: przy Przedszkolu nr 5, w SP nr 15 
i SP nr 1, przy ul. Bluszczowej, na ul. Gęsiej (w trakcie), 
w Centralnym Parku na Felinie (w trakcie przetargu), w Parku 
Czechów przy ul. Koncertowej (w projektowaniu)

• alejki, oświetlenie i mała architektura przy ul. Węglarza 
(w projektowaniu)

• siłownie plenerowe w Zespołach Szkół: Odzieżowo-Włókien-
niczych oraz Transportowo-Komunikacyjnych

• nowa infrastruktura sportowa przy ul. Wygon i Wądolnej 
(w przygotowaniu)

• modernizacja Skate Parku przy ul. Herbowej

• nowy wybieg dla psów na skwerze w rejonie ul. Filaretów 
i ul. Głębokiej



0.7 Oświata
Projekty oświatowe
• 6 projektów nieinwestycyjnych – 12 mln zł (10,5 mln z UE)

• ok. 1100 uczniów i ok. 270 nauczycieli objętych wsparciem w projektach

• ponad 270 zrealizowanych staży zawodowych dla uczniów

• ponad 2,7 mln zł na wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych 
oraz zakup pomocy dydaktycznych

Wsparcie najzdolniejszej młodzieży
• stypendia dla 427 uczniów – ponad 300 tys. zł

• stypendia dla 32 lubelskich studentów – blisko 209 tys. zł

• stypendia naukowe dla wybitnie uzdolnionych 25 studentów 
i 21 doktorantów – ok. 540 tys. zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie 
jednostek oświaty prowadzonych 
przez Miasto Lublin w 2022 roku 

wyniosą ponad 821 mln zł 



0.8 Partycypacyjny Lublin
Plan dla Dzielnic – rok realizacji projektu

• Spotkania w dzielnicach:
13 spotkań dla wszystkich 27 dzielnic
35 godzin rozmów
blisko 600 uczestników spotkań

• Spacery dzielnicowe:
9 spacerów w 9 lubelskich dzielnicach
22 godziny spędzone na trasie 33,5 km 
49 odwiedzonych miejsc, 147 poruszonych tematów
udział 500 mieszkańców 

• Warsztaty
do końca 2022 roku odbędzie się 6 warsztatów 
łącznie dla 150 osób

Do tej pory zrealizowano wnioski mieszkańców 
za blisko 1 mln zł

Budżet Obywatelski:
VIII edycja BO na 2022 r. – 214 projektów 

(w tym 154 do głosowania), 19 783 głosujących, 
41 projektów do realizacji

IX edycja BO na 2023 r. – 179 projektów, 
(w tym 135 głosowania), 17 684 głosujących, 

41 projektów do realizacji

Ponad 64 mln zł na dotacje dla organizacji 
pozarządowych w 2022 r.

Szkolny Budżet Obywatelski – 20 szkół 
otrzymało środki w wysokości po 4 tys. zł

Dotacje dla ROD – 500 tys. zł na realizację 
11 projektów

Uchwalona Strategia Lublin 2030 – 
dokument o przyszłości miasta stworzony 

z udziałem mieszkańców 



0.9 Zielony Lublin
• koncepcja parku naturalistycznego w wąwozie na Czechowie

• pierwsze ogrody deszczowe (na terenie Parku Jana Pawła II oraz w pasie 
zieleni na ul. Ochotniczej)

• ochrona drzew na Chopina (usunięto nawierzchnię brukową i posadzono 
17 lip, 1086 krzewów oraz 352 róże)

• nasadzenia 1166 drzew, 3040 krzewów, 285 traw, 556 róż 
i 1576 bylin – w tym 829 nowych drzew w 50 lokalizacjach 
w 25 dzielnicach miasta w ramach projektu z BO „Lublin przeciw 
zanieczyszczeniu powietrza – drzewa dla każdej dzielnicy”

• 14 nowych skwerów z Zielonego Budżetu

• łąki kwietne

• opracowanie standardów dla zieleni miejskiej

• 18 nowych drzew pomnikami przyrody

• zabiegi pielęgnacyjne i ochrona ponad 150 okazów starodrzewu

• ustanowienie części Starego Gaju zespołem przyrodniczo-
krajobrazowym (w przygotowaniu)

• walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem

• program „Tu kosimy rzadziej”

• edukacja ekologiczna w szkołach i bursach 



10 Zrównoważone środowisko

• Program Ograniczania Niskiej Emisji 
(PONE) – 1,2 mln zł (w 2022 r. wypłacono już blisko 
700 tys. zł dotacji i wymieniono 55 pieców i kotłów) 

• program usuwania azbestu (odebrano blisko 
220 ton odpadów pochodzących ze 123 nieruchomości)

• „Złap deszczówkę” – 150 tys. zł 
na realizację programu

• działania EkoPatrolu Straży Miejskiej 

• akcje i kampanie informacyjno-edukacyjne

Działania na rzecz zwierząt 
• 4 projekty Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Lublin na rzecz zwierząt 

• wiosenna akcja ratowania migrujących płazów

• działania informacyjno-edukacyjne na rzecz 
ochrony jeży

Działania na rzecz czystego środowiska



11 Zdrowie, nowoczesne usługi i pomoc społeczna
Wsparcie seniorów i mieszkańców 
z niepełnosprawnościami
• opaski życia (z 840 opasek życia skorzystało 1000 osób)

• 2 nowe kluby seniora – „Wieniawa” i „Głusk”

• program opieki wytchnieniowej 

• realizacja usług asystenta osoby niepełnosprawnej

Nowe ośrodki i remonty
• Środowiskowe Centrum Seniorów przy ul. Śliwińskiego 

• remont w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Niepełno-
sprawnością „Benjamin”

• poprawa infrastruktury 4 warsztatów terapii zajęciowej

rodzina
TRZY PLUS

10 lat Programu Rodzina Trzy Plus

20 773 członków  dużych rodzin w programie 

ponad 4 tys. lubelskich rodzin  
z Kartami „Rodzina Trzy Plus” 

udział ponad 92% uprawnionych



12 Miejskie programy polityki zdrowotnej

• profilaktyka próchnicy (660 tys. zł) 
– dla 6 tys. uczniów w 2022 r.

• wykrywanie wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych 
– dla 4 tys. uczniów w latach 2021/2022 

• program „Jedz z głową” 
– w 2022 r. w 43 szkołach

• program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla 1000 seniorów 
(300 tys. zł)

• opieka paliatywna i hospicyjna (404 tys. zł) 
– dla 57 pacjentów w 2022 r.

• program profilaktyki czerniaka 
– udział 60 szkół od września 2022 r. 

• zadania w obszarze ochrony zdrowia psychicznego (67,5 tys. zł w 2022 r.)



13 Administracja i obsługa mieszkańców

• 6 opłatomatów w Biurach Obsługi Mieszkańców

• aplikacja „Przyjazne deklaracje” – narzędzie 
do rozliczania podatków online

• aplikacja portalu partycypacyjnego dla planowania 
przestrzennego

• opracowanie nowych danych cyfrowych Lublina 

• rozwój miejskich danych przestrzennych w ramach 
Systemu Informacji Przestrzennej Lublina 

• system koordynacji lotów dronów (informacje o położeniu 
bezzałogowych statków powietrznych dla wspierania procesu 
bezpieczeństwa lotów)

• rozbudowa systemu EDU-Lublin (system obsługi lubelskiej 
oświaty, w tym dziennik elektroniczny)



14 Lublin przedsiębiorczy i akademicki

• projekty Lublin Akademicki i Visiting Professors in Lublin 
realizowane wspólnie z uczelniami 

• projekt Przedsiębiorcze Dzieciaki – dla 350 dzieci z przedszkoli 
i szkół podstawowych, realizowany również w Ukrainie

• projekt Przedsiębiorcza Młodzież – dla ponad 270 uczniów szkół 
ponadpodstawowych

• program MATCH – łączący studentów z przedsiębiorcami

• projekt Uczeń Przyszłości – rozwój kompetencji uczniów 
i nauczycieli szkół podstawowych 

• Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

• powołanie Rady Studentów Lublina

• Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin



15 Silny sport Lublin gospodarzem ogólnopolskich 
i międzynarodowych wydarzeń 
sportowych, w tym m.in.: 
• Turniej Finałowy Suzuki Pucharu Polski w koszykówce

• Turniej Finałowy Młodzieżowych Mistrzostw Polski U19 
w koszykówce

• Gala Polsat Boxing Promotions 7

• Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców 
w pływaniu

• Finał I etapu 79. Tour de Pologne

• Mistrzostwa Polski BMX Racing

• Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza

• PZLA Mistrzostwa Polski U16. Mały Memoriał Janusza 
Kusocińskiego

• Finał PGE Ekstraligi 2022

• Finał Superpucharu Polski Mężczyzn 2022 w siatkówce

• Prekwalifikacje do Mistrzostw Europy 2025 w koszykówce

Żużlowcy Motoru Lublin 
po raz pierwszy w historii 

Drużynowym Mistrzem Polski 
PGE Ekstraligi

Sport dla wszystkich
• 26 mln zł na zadania w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej

• 1,25 mln zł na organizację pozalekcyjnych zajęć 
sportowych dla uczniów

• 203 tys. zł na utrzymanie boisk osiedlowych

• 275 tys. zł na kolonie, obozy i inne formy 
wypoczynku

• 134 klasy profilowane w 28 szkołach

• sportowe projekty z Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Lublin: „Aktywne Pokolenie” (200 tys. zł) 
i „Aktywny Lublin” (200 tys. zł)



16 Kultura i turystyka inspiruje Lublin
Kultura - dotacje i stypendia

• 196 projektów na ponad 2,8 mln zł 
(program Miasto Kultury oraz Dzielnice Kultury)

• 47 nagród na kwotę 226 tys. zł 
(w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury) 

• 135 stypendiów o wartości 400 tys. zł

Rekordowy ruch turystyczny:
blisko 300 tys. podróżnych z Polski w sezonie 

turystycznym (lipiec – wrzesień 2022)
ponad 600 tys. turystów z Polski  (styczeń – wrzesień 2022)

Lublin Europejską Stolicą Młodzieży 2023
• Hej! przy ul. Peowiaków 11 – start przestrzeni 
swobodnych spotkań i wydarzeń

• Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie – 
otwarcie placówki

• granty na działania: Młodzież inspiruje 
dzielnice, Lublin Akademicki, miejskie stypendia 
kulturalne dla młodzieżowych projektów 

• działania edukacyjne: projekt Akademia 
Miasto, Szkolny Budżet Obywatelski  

• wolontariat 

• aplikcja Turystyczny Lublin z modułem 
rozszerzonej rzeczywistości i szlakiem audio
• nowa formuła akcji Sezon Lublin
• akcja „Inspiruje nas rozmowa”

Nowości 
dla 

turystów



Działamy dalej, 
mamy jeszcze wiele do zrobienia

17 Nagrody i wyróżnienia dla Miasta Lublin
• Ambasador Funduszy Europejskich za realizację rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” 
• Certyfikat European Energy Award za tworzenie i wdrażanie lokalnych polityk energetycznych, klimatycznych 
i transportowych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
• Certyfikat Samorząd Przyjazny Rodzinom
• „Samorząd przyjazny Seniorom” w ogólnopolskim konkursie Fundacji na Rzecz Seniorów BONUM VITAE
• „Samorządowy Lider Edukacji” po raz 11.
• Top Inwestycje Komunalne 2022 za budowę i modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych
• V miejsce w rankingu wykorzystania funduszy europejskich w latach 2014-2021
• I miejsce dla projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” – Europejska Nagroda Promocji Przedsiębiorczości 2022
• I miejsce w konkursie na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
• Rezerwat Dzikich Dzieci w finale konkursu Nagrody dla Innowacji w Polityce
• projekt BIOTEKI laureatem konkursów architektonicznych 


