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 426.866Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy

Gmina

Powiat

2169761 - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi

2169802 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i
finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli

 326.966

 99.900

750 Administracja publiczna  426.866

75023

75075

 326.966

 99.900

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego

W ramach zadania kontynuowana będzie realizacja Projektu partnerskiego pn."NOVUS - program rozwoju
administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi" współfinansowanego ze środków
 Europejskiego Funduszu Społecznego i środków własnych Miasta. Partnerami w projekcie są: Miasto Ełk,
Lublin, Łódź, Poznań i Warszawa. Celem głównym projektu realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki jest poprawa usług publicznych realizowanych przez administrację miast
partnerskich. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników Urzędu Miasta
Łodzi, stworzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie miast
partnerskich.  Planowana kwota w roku 2012 zostanie przeznaczona na przeprowadzenie szkoleń
urzędników oraz zarządzanie projektem.

Zadanie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr XX/253/03 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Łódzkiego o współpracy w
zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w
Brukseli, zawartego w dniu 31.10.2003 r.
Przedmiotem działania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w zakresie
przedmiotowego porozumienia jest:
1. Zapewnienie promocji Miasta Łodzi w Brukseli,
2. Zapewnienie dostępu do wszelkich informacji o Unii Europejskiej,
3. Informacje o wszelkich dostępnych środkach finansowych oferowanych przez Unię Europejską,
4. Reprezentowanie interesów Miasta Łodzi przed instytucjami wspólnotowymi,
5. Wspieranie złoŜonych przez Miasto Łódź wniosków o dofinansowanie z programów europejskich,
6. BieŜący kontakt z innymi Biurami Regionalnymi.

Bud Ŝet uchwalony na 2012 r. 

wydatki bieŜące

wydatki bieŜące
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 7.908.217Miejski O środek Pomocy Społecznej

Gmina

Powiat

Gmina

2151581 - Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania
wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo -
wychowawczych działających na terenie innych powiatów

2093742 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-
wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niŜ Powiat Łódź

2093752 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami
Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych
powiatów

 39.200

 519.348

 2.614.694

852 Pomoc społeczna  7.908.217

85201

85203

 3.173.242

 25.080

Placówki opieku ńczo - wychowawcze

Ośrodki wsparcia

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Miasta
Łodzi umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych
powiatów zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011
roku. 
Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie
porozumień pomiędzy Miastem Łódź a innymi powiatami w roku 2012. Przewiduje się 12 nowych dzieci. W
roku 2012 zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej wydatki gminy stanowią 10%.

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w
łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie umów i porozumień zawartych w
latach 2004 - 2011  pomiędzy Powiatem Łódź, a powiatami na terenie, których dzieci te miały miejsce
zamieszkania. Planuje się, Ŝe w placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź przebywać będzie
średnio w miesiącu 6 wychowanków z innych powiatów oraz 3 wychowanków przebywać będzie w
placówkach niepublicznych.
Zatrudnienie wynosi o 5 etatów.

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami
Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie
innych powiatów - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. na podstawie umów i
porozumień zawartych w latach 2004 - 2011. Przewiduje się, iŜ w placówkach tych przebywać będzie
średnio około 61 wychowanków. 
Planowana kwota zabezpiecza równieŜ środki na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci
umieszczonych na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Łódź a innymi powiatami w
2012 roku . Przewiduje się około 12 nowych dzieci. W 2012 roku zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki powiatu stanowią 90
%.

Bud Ŝet uchwalony na 2012 r. 

wydatki bieŜące

wydatki bieŜące

wydatki bieŜące
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Gmina

Powiat

Powiat

2151431 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niŜ Gmina
Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych.

2151601 - Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko,
mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niz Łódź

2093622 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko,  mieszkańca Łodzi umieszczone w
rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niŜ Powiat Łódź

2151892 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko - mieszkańca innego powiatu niŜ Powiat
Łódź umieszczonego w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi.

 25.080

 49.847

 2.857.733

 1.380.251

85204

85295

 4.287.831

 422.064

Rodziny zast ępcze

Pozostała działalno ść

Planowane środki przeznaczone są na wydatki związane z pobytem mieszkańca gminy Tuszyn w Domu
dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych prowadzonym przez Miasto Łódź. Gmina Tuszyn
zobowiązana jest do zwrotu wydatków ponoszonych przez Miasto Łódź.

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Powiatu
Łódź umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach zgodnie z ustawą z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
- świadczenia obligatoryjne - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - przewiduje się, Ŝe dla średnio 32
dzieci przebywających w 25 rodzinach zastępczych wypłaci się 559 świadczeń,
- świadczenia fakultatywne - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, z wystąpieniem
zdarzeń losowych lub mających wpływ na jakość sprawowawnej opieki, na utrzymanie lokalu
mieszkalnego oraz pokrycie kosztów remontów.

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Powiatu Łódź
umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
- świadczenia obligatoryjne - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - przewiduje się, Ŝe dla średnio 210
dzieci przebywających w 170 rodzinach zastępczych wypłaci się 3285 świadczeń,
- świadczenia fakultatywne - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, z wystąpieniem
zdarzeń losowych lub mających wpływ  na jakość sprawowanej opieki, na utrzymanie lokalu
mieszkalnego oraz pokrycie kosztów remontów.
Środki przeznacza się równieŜ na pomoc pienięŜną na zagospodarowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci
pochodzących z innych powiatów w wysokości  łącznej kwoty świadczeń przysługującej rodzinie
zastępczej, w której zostały umieszczone. 
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na
jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.
Planuje się, iŜ w roku 2012 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Łódzkiego będzie przebywało
około 87 dzieci - mieszkańców innego powiatu niŜ Powiat Łódź.

Bud Ŝet uchwalony na 2012 r. 

wydatki bieŜące

wydatki bieŜące

wydatki bieŜące

wydatki bieŜące



Wydatki zadania z porozumień - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

358

2120672 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach
Terapii Zajęciowej połoŜonych na terenie innego powiatu niŜ Powiat Łódź

2120682 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niŜ
Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej połoŜonych na terenie Łodzi

2152312 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym.

 69.048

 23.016

 330.000

PowyŜsze środki zostały zaplanowne na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców
Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej połoŜonych na terenie innego powiatu niŜ Powiat Łódź ( w 2012
roku co najmniej 10% ).

PowyŜsze środki zostały zaplanowne na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców
innego niŜ Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej połoŜonych na terenie Łódzi ( w 2012 roku co
najmniej 10% ).

Zgodnie z art. 191 ust.1 pkt 2 ustawy z dn.09.06.2010 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po
raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie
dziecka oraz na zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitację.

Bud Ŝet uchwalony na 2012 r. 

wydatki bieŜące

wydatki bieŜące

wydatki bieŜące
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 280.000Wydział Edukacji

Gmina

2124071 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej  innym gminom na uczniów
przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi

 280.000

801 Oświata i wychowanie  280.000

80104  280.000Przedszkola

W 2012 roku planuje się, Ŝe poniesione zostaną wydatki z tytułu zwrotu innym gminom dotacji udzielanych
przedszkolom, przez te gminy, na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi. Przyjmuje się, Ŝe zwrot
obejmuje dzieci z następujących gmin: Andrespol, Stryków, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Łęczyca,
Nowosolna, Miasto Pabianice, Aleksandrów Łódzki. 
Zwrot kosztów obejmuje około 800 dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi

Bud Ŝet uchwalony na 2012 r. 

wydatki bieŜące
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 65.900Wydział Kultury

Gmina

2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej

 65.900

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  65.900

92195  65.900Pozostała działalno ść

Dotacja celowa zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej.

Bud Ŝet uchwalony na 2012 r. 

wydatki bieŜące
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 140.000Wydział Zarz ądzania Kryzysowego i Bezpiecze ństwa

Powiat

2146522 - Kwalifikacja wojskowa

 140.000

750 Administracja publiczna  140.000

75045  140.000Kwalifikacja wojskowa

Bud Ŝet uchwalony na 2012 r. 

wydatki bieŜące


