
Dmk Nr 7612016 

Projekt z dnia 29 lutego 2016 r, 

AUTOPOPRAWKA NR 2 

PREZYDENTA MIASTA tODZI 

z dnia 8 marca 2016 r. 

do projektu uchwaky Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian budietu oraz zmian 

w budiecie miasta todzi na 2016 rok. 

W projekcie uchwaty Rady Miejskiej w todzi  w sprawie zmian budzetu oraz zmian 

w budiecie miasta todzi na 2016 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 

I )  w 5 14 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

a) kwotq 146.681.378 zi zastqpuje siq kwotq 148.181.378 zl, 

b) w pkt 11 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

- kwotq 16.903.456 zi zastqpuje siq kwotq 18.403.456 zi, 

- lit. a: 

- kwotq 15.903.456 zi zastqpuje siq kwotq 17.403.456 zi, 

- dodaje siq tiret czwarte w brzmieniu: 

,,- Budowa boisk piikarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej 

w todzi" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

1.500.000 zl,"; 

2) w 5 15 kwotq 115.138.554 zi zastqpuje siq kwotq 116.638.554 zi; 

3) 5 16 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 16. Zwiqksza siq przychody w 2016 roku o kwotq 

z tego: 

1) zmniejsza siq przychody pochodzqce z diugoteminowego kredytu 

bankowego na rynku krajowym o kwo$ 



2) zwiqksza siq przychody pochodzqce z wolnych Srodkow jako nadwyzki 

Srodkow pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu o kwotq 153.038.554 zl 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 3."; 

4) w 5 19 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

a) dodaje sie pkt 1 w brzmieniu: 

,,l) w dziale 600 - Transport i lqcznoSC kwotq 

z rozdzialu 6001 7 - Drogi wewnqtrzne 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez 

jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" 

do: 

rozdzialu 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi 

gminne) 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Zakup wiaty 

(ul. EkonomiczndGraniczna przystanek nr 0253), montaz wraz 

z niezbqdnymi pracami brukarskimi - algorytrn";", 

b) dotychczasowe pkt 1 - 2 otrzymujq odpowiednio numeracje 2 - 3, 

c) dodaje siq pkt 4 w brzrnieniu: 

,,4) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzidu 75095 - Pozostala dzidalnoSC 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Pokrycie kosztow inkasa oplaty targowej" 

do: 

dzialu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdzialu 921 06 - Teatry 



grupy wydatk6w - Dotacje 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Teatryn;", 

d) dotychczasowe pkt 3 - 4 otrzymujq odpowiednio numeracje 5 - 6; 

5) w 5 22 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,I) 5 7 - 8 otrzymujq brzmienie: 

,,§ 7. Deficyt budietu Miasta wynosi 141.441.861 zl 

i zostanie sfinansowany: 

1) dlugoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym 

w wysokoici 116.835.958 zl 

2) pozyczkami z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysokoici 3.500.000 zt 

3) wolnymi Srodkami jako nadwyzkq Srodk6w pieniqinych na rachunku 

bieiqcym budietu, wynikajqcych z rozliczen kredyt6w i pozyczek z lat 

ubieglych w wysokoici 21.105.903 zl 

5 8. Ustala siq przychody budzetu w wysokoici 347.644.457 zl 

pochodzqce: 

1) z dlugoterminowych kredytow bankowych na rynku zagranicznym 

w wysokoici 170.000.000 zl 

2) z poiyczek z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysokoSci 3.500.000 zl 

3) z wolnych Srodk6w jako nadwyiki irodkow pieniqznych na rachunku 

bieiqcym budietu, wynikajqcych z rozliczeh kredytow i pozyczek z lat 

ubieglych w wysokoici 174.144.457 zl 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 4."; 

6) zalqczniki Nr 2 - 4 do uchwaly otrzymujq brmienie jak w zalqcznikach Nr 2 - 4 do 

niniejszej Autopoprawki; 



7) w zalqczniku Nr 6 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

a) w zapisie ,,921, 92106 Teatry" w kolumnach 4, 5 i 8 kwotq 23.1 12.510 zl zastepuje siq 

kwota,23.612.510 zl, 

b) w pozycji ,,Og6lemX: 

- w kolumnie 4 kwotq 334.530.893 zl zastqpuje siq kwotq 335.030.893 zl, 

- w kolumnie 5 kwotq 168.772.487 zl zastqpuje siq kwotq 169.272.487 zl, 

- w kolumnie 8 kwotq 95.757.170 zl zastqpuje siq kwotq 96.257.170 zl. 



Uzasadnienie 

do .4utopoprawki Nr 2 do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian 

budietu oraz zmian w budzecie miasta todzi  na 20 16 rok. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wydatk6w. 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia wydatkbw w Biurze ds. Inwestycji 

w wysokoici 1.500.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego, 

ujqtcgo w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. ,,Budowa boisk pilkarskich wraz 

z zapleczem przy ul. Minerskiej w todzi". 

W dniu 4 marca 2016 r. w postqpowaniu na ,,Zaprojektowanie i wybudowanie boisk 

pifkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w todzi" wplynqly trzy oferty z cenq 

znacznie przekraczajqcq Srodki finansowe przeznaczone przez zamawiajqcego na realizacjq 

inwestycji. W zwiqzku z powyiszym zachodzi koniecznoib zwiqkszenia irodkbw, 

co urnozliwi dalsze prowadzenie postqpowania i wyb6r oferty z najnizszq cenq zlozonq 

w postqpowaniu, w przypadku gdy oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszq. 

Zwiekszenie planowanego w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok deficytu. 

W zwiqzku z powyzszym zapisem zwiqksza siq planowany w budkecie miasta todzi na 2016 

rok deficyt o kwotq 1.500.000 zl. 

Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi 141.441.861 zl. 

Ponadto, dokonuje siq zwiqkszenia przychodow pochodzqcych z wolnych Srodkow jako 

nadwyzki irodk6w pieniqznych na rachunku biezqcym budietu o kwotq 1.500.000 zl. 

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wydatk6w. 

W Zarzqdzie Dr6g i Transportu dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 

20.000 zl z gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadari zgfoszonych przez jednostki 

pomocnicze miasta (z algorytmu)" z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania 

majqtkowego pn. ,,Zakup wiaty (ul. Ekonomiczna/Graniczna przystanek nr 0253), montaz 

wraz z niezbqdnymi pracami brukarskimi - algorytm". 



Powyzszego przeniesienia dokonuje siq w z w i e u  z uchwalq Nr 70iXXIIl2016 Rady Osiedla 

Ruda z dnia 26 stycznia 2016 r. 

Z Wydzialu Finansowego dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 500.000 zl 

z gminnego zadania pn. ,,Pokrycie kosztow inkasa oplaty targowej" do Wydziaiu Kultury 

z przeznaczeniem na realizacje powiatowego zadania pn. ,,Teatry". 

Powyzsze 5rodki przeznaczone zostanq na zwiqkszenie dotacji podmiotowej dla Teatru 

Pinokio w todzi. Poszerzenie dzialalnoici statutowej instytucji w zwiqzku z przygotowaniem 

nowej formuly funkcjonowania Teatru spowoduje wzrost koszt6w jego utrzymania. Z uwagi 

na niskq dotacjq Teatr ograniczal swoje funkcjonowanie do niezbqdnych dzialrui polegajqcych 

na zapewnieniu wynagrodzen pracownik6w i utrzymania budynku. WiqkszoSC irodk6w na 

dzialania merytoryczne Teatr pozyskuje ze zrodel zewnqtrznych. Zwiqkszone Srodki 

finansowe zostanq przeznaczone rbwniei na: 

9 utworzenie nowego stanowiska ds. edukacji teatralnej i zatrudnienia specjalisty z tej 

dziedziny - obecne dzialania Teatru z zakresu edukacji kulturalnej prowadzone sq 

r6wnolegle z projektami artystycznymi, ktorych powstawanie i realizacjq koordynuje 

dzial produkcji i promocji Teatru. Projekty edukacyjne wymagajq jednak wdrozenia 

systemowych rozwiqzan oraz poszerzenia grona wsp6lpracujqcych tw6rc6w i kuratorow 

w obszarze edukacji. Planuje siq pozyskat na specjalistq osobq - praktyka pedagogiki 

teatru, posiadajqcq doiwiadczenie w realizacji projektow kulturalnych. W przyszloici ma 

powsta6 dziak edukacji w nowej formule Teatru Pinokio, 

> na naprawq oiwietlenia ewakuacyjnego - zgodnie ustaleniami kontroli Panstwowej 

Inspekcji Pracy do dnia 31 sierpnia 2016 r. nalezy zapewniC oiwietlenie awaryjne 

w pomieszczeniach Duzej Sceny oraz drogach ewakuacyjnych. 

Zmiany w uchwale Nr XXII/531/15 Rady Mieiskiei w todzi z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budietu miasta Eodzi na 2016 rok. 

Powyzsze obejmuje zminy: 

1) zapisu 5 7 i 8 dotyczqcych ir6del finansowania deficytu i przychodow budzetu; 

2) Zalqcznika Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta 

todzi  na 2016 rok" i polegajq na zwiqkszeniu dotacji w, zadaniu pn. ,,Teatry" 






























