
UCHWAŁA NR XXIX/513/11 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Łodzi na 2012 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 

poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 

i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz 

z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, 

poz. 1281), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, 

poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 

Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, 

poz. 1281)  oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz pkt 9, ust. 2 oraz art. 214 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, 

poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, 

poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) Rada 

Miejska w Łodzi 

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się budŜet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego 2012. 

 

§ 2. Ustala się dochody budŜetu w wysokości 3.213.304.874 zł 

z tego:  
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1) dochody bieŜące w wysokości 2.890.802.060 zł 

z tego:  

a) gmina w wysokości 2.249.176.733 zł 

b) powiat w wysokości 641.625.327 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 322.502.814 zł 

z tego:  

a) gmina w wysokości  205.527.371 zł 

b) powiat w wysokości 116.975.443 zł 

zgodnie z tabelą Nr 1.  

  

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:  

1) planowaną dotację celową z budŜetu państwa na realizację zadań 

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości  

 

120.692.731 zł 

2) planowaną dotację z budŜetu państwa na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 

 

66.743.612 zł 

3) planowaną dotację z budŜetu państwa na realizację zadań 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej w wysokości 

 

 

140.000 zł 

4) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego w wysokości 

 

 

7.075.161 zł 

zgodnie z tabelą Nr 2.  

  

§ 4. Ustala się wydatki budŜetu w wysokości 3.540.685.100 zł 

z tego:  

1) wydatki bieŜące w wysokości 2.729.220.304 zł 

z tego:  

a) gmina w wysokości 2.062.602.469 zł 

b) powiat w wysokości 666.617.835 zł 

  

2) wydatki majątkowe w wysokości 811.464.796 zł 

z tego:  
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a) gmina w wysokości 527.488.517 zł 

b) powiat w wysokości 283.976.279 zł 

  

zgodnie z tabelami Nr 3, 4, 5 i 6.  

  

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:  

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych gminie w wysokości 

 

120.692.731 zł 

2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych przez powiat w wysokości 

 

66.743.612 zł 

3) wydatki na finansowanie zadań bieŜących wykonywanych na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 

 

140.000 zł 

4) wydatki na finansowanie zadań bieŜących wykonywanych na podstawie 

porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 

w wysokości  

 

 

8.680.983 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.  

  

§ 6. W budŜecie tworzy się rezerwy:   

1) ogólną w wysokości  3.700.000 zł 

2) celowe w wysokości 68.294.769 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.  

  

§ 7. Deficyt budŜetu miasta wynosi 327.380.226 zł 

i zostanie sfinansowany:  

1) przychodami z prywatyzacji w wysokości 5.665.000 zł 

2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym 

w wysokości 

 

154.576.358 zł 

3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym 

w wysokości 

 

135.000.000 zł 

4) wolnymi środkami jako nadwyŜką środków pienięŜnych na rachunku 

bieŜącym budŜetu, wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat 

ubiegłych w wysokości 

 

 

32.138.868 zł 
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§ 8. Ustala się przychody budŜetu w wysokości 707.203.868 zł 

pochodzące z:  

1) prywatyzacji majątku w wysokości 5.665.000 zł 

2) długoterminowych  kredytów  bankowych na rynku krajowym 

w wysokości 

 

313.000.000 zł 

3) długoterminowych  kredytów  bankowych na rynku zagranicznym 

w wysokości 

w tym: 

 na wyprzedzające finansowanie zadania, w związku z zawartą umową, 

ze środków pochodzących z Unii Europejskiej                   25.837.668 zł 

 

135.000.000 zł 

4) wolnych środków jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku 

bieŜącym budŜetu, wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat 

ubiegłych w wysokości  

 

 

32.138.868 zł 

5) emisja obligacji komunalnych 221.400.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 9.  

  

§ 9. Ustala się rozchody budŜetu w wysokości 379.823.642 zł 

z tego:  

1) wykup papierów wartościowych w wysokości 30.000.000 zł 

2) spłata poŜyczek w wysokości 2.000.000 zł 

3) spłata kredytów krajowych w wysokości 322.100.000 zł 

4) spłata kredytów zagranicznych w wysokości 25.723.642 zł 

zgodnie z tabelą Nr 9.  

  

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych 

kredytów i emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów  oraz 

wykupu obligacji do wysokości      

 

 

 

 

1.179.536.600 zł 

  

§ 11. Ustala się:   

1) dochody w wysokości 12.500.000 zł 
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z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych;  

2) wydatki w wysokości 

na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

11.225.000 zł 

3) wydatki w wysokości 

na realizację zadań określonych w Miejskim Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii; 

1.275.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 10.  

  

§ 12. Ustala się:   

1) dochody w wysokości 

realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; 

6.660.000 zł 

2) wydatki w wysokości 

finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo 

ochrony środowiska; 

6.660.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 11.  

  

§ 13. Ustala się:   

1) dochody w wysokości  

realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

2.200.000 zł 

2) wydatki w wysokości  

finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne; 

2.200.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 12.  

  

§ 14. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek 

pomocniczych miasta Łodzi na 2012 rok w wysokości 

 

1.959.949 zł 

zgodnie z tabelą Nr 13.  

  

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŜetu 

miasta Łodzi na 2012 rok zawiera załącznik Nr 1. 
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§ 16. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa  

w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok   

zawiera załącznik Nr 2. 

 

  

§ 17. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów 

budŜetowych na 2012 rok zawiera załącznik Nr 3. 

 

  

§ 18. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budŜetowym 

2012 do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości 

 

 

200.000.000 zł 

  

§ 19. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Łodzi do:  

1) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych 

w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu miasta; 

 

2) przekazania upowaŜnień kierownikom jednostek organizacyjnych do 

dokonywania zmian w planie wydatków bieŜących jednostki, pomiędzy 

paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale; 

 

3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia 

ze stosunku pracy w ramach działu. 

 

 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

  

§ 21. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi. 

  

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

 

 

Tomasz KACPRZAK 


