
Druk Nr 99120 16 

Projekt z dnia 21 marca 20 16 r. 

AUTOPOPRAWKA NR 2 

PREZYDENTA MIASTA EODZI 

z dnia Somarca 2016 r. 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian 

w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok. 

! 

W projekcie uchwdy Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian 

w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 

1) w § 14 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

a) wymienionq kwotq 3.1 14.529 zl zastqpuje siq kwotq 16.344.529 zl, 

b) dodaje siq pkt 1 w brzmieniu: 

,,l) w dziale 600 - Transport i 4qcznoSC o kwotq 10.230.000 zl 

rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi 

gminne) 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

powiatowych zadaniach pn.: 

a) ,,Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybirakbw, 

skrzyiowanie ulic Juszczakiewicza i Konstantynowskiej, 

skrzyiowanie ul. Ok6lnej z DK nr 71)" 10.000.000 zl, 

b) ,,Dokumentacja projektowa na budowq ul. Strykowskiej na odc. od 

ul. Wycieczkowej do granic Miasta" 230.000 zt;", 

c) dotychczasowe pkt 1 - 6 otrzymujq odpowiednio numeracjq 2 - 7, 

d) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 



,,7) dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotq 

rozdziale 92601 - Obiekty sportowe 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnych zadaniach pn.: 

a) ,,Modemizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta Lodzi" 

570.000 zi, 

b) ,,Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Lodzi" 

- zadanie ujqte w Wielol~tniej Prognozie Finansowej 3.000.000 zi;"; 

2) w 5 15 - 16 wymienionq kwotq 3.075.832 zl zastepuje siq kwotq 16.305.832 zl; 

3) 5 17 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 17. Deficyt budzetu Miasta wynosi 

i zostanie sfinansowany: 

I) diugoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym 

w wysokoici 132.531.790 zi 

2) poiyczkami z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysokoSci 3.500.000 zl 

3) wolnymi Srodkami jako nadwyikq irodkow pienieznych na rachunku 

bieiqcym budietu, wynikajqcych z rozliczen kredytow i poiyczek z lat 

ubieglych w wysokoSci 

4) dodaje sie 5 24 - 25 w brzmieniu: 

,,§ 24. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwote 

Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 758 - Rozne rozliczenia 

rozdziale 7581 8 - Rezerwy ogolne i celowe 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Rezenva celowa na zadania realizowane przez 

21.715.903 zl"; 



jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 25. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi  na 2016 rok o kwote 

Zwiekszenia wydatkow dokonarlo w: 

dziale 600 -Transport i $cznoSC 

rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki na realizacjq zadali zgioszonych przez 

jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2."; 

5) dotychczasowe 5 24 - 29 otrzymujq odpowiednio numeracjq 26 - 31; 

6) w § 28 wprowadza siq nastqpuj+ce zmiany: 

a) dodaje sie pkt 1 w brzmieniu: 

,,l) w dziale 600 -Transport i lqcznoSC kwotq 30.000 zl 

z rozdzialu 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi 

gminne) 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

powiatowego zadania pn. ,,Budowa miejsc parkingowych przy 

ul. Zawiszy Czarnego przy ul. Skury - Skoczyriskiego - algorytm" 

do : 

rozdzialu 60016 - Drogi publiczne gminne 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zada? 

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";", 

b) dotychczasowy pkt 1 - 2 otrzymujq odpowiednio numeracjq 2 - 3; 



c) dodaje siq pkt 4 w brzmieniu: 

,,4) z dziaiu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostala dziatalnoSC 

gmpy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnych zadan pn.: 

a) ,,Osiedle Katedralna" 10.800 zi, 

b) ,,Osiedle Zarzew" 1.500 zl, 

do: 

dzialu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdzialu 92 1 16 - Biblioteki 

grupy wydatk6w - Dotacje 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Biblioteki";", 

d) dotychczasowe pkt 3 - l l otrzymujq odpowiednio numeracjq 5 - 13; 

7) zalqczniki Nr 2 - 3 do uchwaty otrzyrnujq brzlnienie jak w zalqcznikach Nr 2 - 3 do 

niniejszej Autopoprawki; 

8) w zalqczniku Nr 4 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

a) w zapisie ,,921, 92116 Biblioteki" w kolumnach 4, 5, 8 wymienionq kwotq 

15.821.500 zt zastqpuje siq kwotq 15.833.800 zl, 

b) w pozycji ,,0g6temn: 

- w kolumnie 4 kwotq 335.370.693 zl zastqpuje siq kwot4 335.382.993 zl, 

- w kolumnie 5 kwotq 170.012.587 zl zastqpuje siq kwotq 170.024.887 zt, 

- w kolumnie 8 kwotq 96.257.170 zl zastqpuje siq kwotq 96.269.470 zt. / 



Uzasadnienie 

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian 

budietu oraz zmian w budiecie miasta todzi na 2016 rok. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wvdatk6w. 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq zwiekszenia wydatkow o kwotq 13.230.000 zl, z tego 

w: 

Zarzqdzie Dr6g i Transportu w wysokoici 10.230.000 z1 z przeznaczeniem na realizacje 

niiej wymienionych powiatowych zadah majqtkowych pn.: 

> ,,Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybirakow, skrzyzowanie ulic 

Juszczakiewicza i Konstantynowskiej, skrzyiowanie ul. Okolnej z DK nr 71)" 

w wysokoSci 10.000.000 zi; 

W sierpniu ubiegiego roku, ze wzglqdu na liczne wnioski mieszkiuic6w oraz czesto 

zdarzajqce siq wypadki drogowe w rejonie skrzyzowania ulic Przybyszewskiego 

i Puszkina, przystqpiono do opracowania dokurnentacji projektowej na jego przebudowe. 

Po zakonczeniu prac projektowych w dniu 11 marca br. wykonawca przedstawii kosztorys 

na wykonanie prac objetych projektem. Jego wartoif, okazaia sie znacznie wyisza nii 

zaioiono na etapie tworzenia projektu budietu miasta na 2016 rok, kiedy to dopiero 

rozpoczynano prace projektowe. Na wartoif, robot na wpiyw rozlegioif, skrzyiowania 

oraz moiliwe dopiero podczas projektowania ujawnienie kolizji z infrastrukturq, kt6re 

znaczqco podnoszq wartoif, inwestycji. W chwili obecnej, bez zabezpieczenia 

dodatkowych irodkow nie ma moiliwoici przeprowadzenia postepowania przetargowego 

na budowe przedmiotowego ronda. 

9 ,,Dokumentacja projektowa na budowe ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do 

granic Miasta" w wysokoici 230.000 zl; 

Wprowadzenie powyiszego zadania zwiqzane jest z koniecznoiciq udzielenia zamowienia 

uzupeiniajqcego i dodatkowego zgodnie z poniiszymi okolicznoiciami i przesiankami: 



Przychylajqc siq do pr6Sb mieszkanc6w oraz biorqc pod uwagq czynnik partycypacji 

spoiecznej w zakresie zadan realizowanych przez Miasto t o d i  zachodzi przeslanka do 

udzielenia zamowienia uzupelniajqcego na opracowanie dokurnentacji zamiennej dla 

skrzyzowania ul. Strykowskiej z ul. Rogowq. 

LeSnictwo Miejskie wystosowalo pismo, w kt6lym zuproponowalo rozwipania 

umozliwiajqce sprawnq migracjq i przemieszczanie siq zwierzqt w rejonie 

ul. Strykowskiej. Uzgodniono dokiadnq lokalizacjq i parametry planowanych przejiC 

dla makych i duiych zwierzqt. W zwiqzku z powyzszymi okolicznoiciami, dqiqc do 

zr6wnowazonego rozwoju i ochrony Srodowiska oraz biorqc pod uwagq fakt, i e  

w realizowanych obecnie inwestycjach drogowych konieczne jest uwzglqdnienie 

czynnik6w Srodowiskowych i wptywtrw fauny na ingerencje czlowieka w Srodowisko 

naturalne zachodzi koniecznoSC udzielenia zam6wienia dodatkowego dotyczqcego 

zaprojektowania obiekt6w inzynierskich w postaci przejiC dla makych i duiych 

zwierzqt. Wybudowanie takich obiektow zapewni utrzymanie naturalnej i swobodnej 

migracji zwierzqt oraz poprawi bezpieczenstwo ruchu samochodowego na 

przebudowanym odcinku. Zaprojektowanie ww. obiekt6w inzynierskich jest 

niezbqdne do zrealizowania umowy. 

Biurze ds. Inwestycji w wysokoici 3.000.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego 

zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. ,,Przebudowa 

obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Lodzi". 

Proponuje siq wprowadzenie do budietu ww, zadania o hcznej wysokoici nakladow 

6.000.000 zl z podzialem na lata: 

2016 r. - 3.000.000 zl, 

2017 r. - 3.000.000 zl. 

Obiekt sportowy zlokalizowany przy ul. Sobolowej 1, po wczeiniej przeprowadzonym 

remoncie zaplecza sportowego wymaga kolejnych dzialan modernizacyjnych polegajqcych na 

przebudowie istniejqcej, zniszczonej niecki basenowej oraz wykonaniu kompleksowego, 

nowego zagospodarowania terenu z placem zabaw dla dzieci, brodzikiem ze zjezdzalniq oraz 

miejscami parkingowymi i ogrodzeniem. Przebudowany zespol sportowy zapewni 

w przyszioici mozliwoSC trening6w dla druzyny pilki wodnej (jedyny tej skali obiekt 

treningowy w Lodzi) oraz stanie siq miejscem rekreacji dla dzieci i mlodziezy w dzielnicy 

Widzew, ubogiej w tego rodzaju obiekty sportowe. 



Zwiekszenie planowanego w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok deficytu. 

W zwiqzku z powyzszymi zapisami zwiqksza siq planowany w budzecie miasta Lodzi na 

2016 rok deficyt o kwotq 13.230.000 zt z jednoczesnym zwiqkszeniem przychod6w 

pochodzqcych z wolnych Srodk6w jako nadwyzki Srodk6w pieniqznych na rachunku 

biezqcym budietu. 

Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi 157.747.693 zl. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wvdatkach. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq poniiszych zmian: 

9 zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoici 80.000 zl w gminnym zadaniu 

pn. ,,Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta 

(algorytm)"; 

> zwiqksza siq wydatki w Zarzqdzie Dr6g i Transportu w wysokosci 80.000 z1 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacje zadali 

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 

Zgodnie z uchwalq Nr 62/10/2015 Rady Osiedla Julian6w - Marysin - Rogi z dnia 8 wrzeSnia 

2015 r. Arodki przeznaczone zostanq na remont ul. Skarbowej na odcinku od ul. Akacjowej do 

skrzyiowania. 

Przeniesienia plauowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wydatkbw. 

W Zarzqdzie Dr6g i Transportu dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 

30.000 zl z powiatowego zadania majqtkowego pn. ,,Budowa miejsc parkingowych przy 

ul. Zawiszy Czarnego przy ul. Skury - Skoczynskiego - algorytm" z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania pn. Wydatki na realizacjq zad& zgioszonych przez jednostki 

pomocnicze miasta (z algorytmu)". 

Zgodnie z uchwaiq Nr 531912016 Rady Osiedla Baluty - Doly Srodki przeznaczone zostanq na 

remont chodnika przy ul. Marysinskiej po stronie zachodniej od ul. Inflanckiej. 



Z Biura ds. Partycypacji Spotecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoSci 

12.300 zl z nizej wymienionych gminnych zadan pn: 

9 ,,Osiedle Katedralna" w wysokoici 10.800 zl; 

9 ,,Osiedle Zarzew" w wysokoSci 1.500 zk 

do Wydziatu Kultury z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Biblioteki". 

Powyzszych zmian dokonuje siq zgodnie z nizej wymienionymi uchwalami: 

J Nr 13011712016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 1 lutego 2016 r. zgodnie z ktori) Srodki 

w wysokoici 6.300 zl przeznacza siq na zakup ksi@ek w r6wnej kwocie po 900 zl dla 

Bibliotek Miejskich: Filii Nr 1, Nr 2. Nr 5, Nr 9, Nr 10, Nr 1 I, Nr 14; 

J Nr 13111712016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 1 lutego 2016 r. zgodnie z ktori) Srodki 

w wysokoici 1.500 zl przeznacza siq na zakup projektora mulitemdialnego do Biblioteki 

Miejskiej Filii Nr 2; 

J Nr 13211712016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 1 lutego 2016 r. zgodnie z kt6ri) Srodki 

w wysokoici 1.500 zl przeznacza siq na zakup projektora mulitemdialnego do Biblioteki 

Miejskiej Filii Nr 10; 

J Nr 13311712016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 1 lutego 2016 r. zgodnie z ktorq Srodki 

w wysokoSci 1.500 zl przeznacza siq na zajqcia edukacyjne dla dzieci i mlodzieiy 

z Biblioteki Miejskiej Filii Nr 5. 

J Nr 65115116 Rady Osiedla Zarzew z dnia 10 lutego 2016 r. zgodnie z kt6rq Srodki 

w wysokoSci 1.500 zl przeznacza siq na zakup nowoSci ksiqzkowych w r6wnej kwocie po 

750 zl dla Bibliotek Miejskich Filii Nr 9 i Nr 10. 

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

w sprawie uchwalcnia budietu miasta Lodzi na 2016 rok. 

Zmiany dotyczq Zatqcznika Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 

z budzetu miasta Lodzi na 2016 rok" i wynikajq ze zwiqkszenia dotacji w zadaniu 

pn. ,,Biblioteki" o kwotq 12.300 zl. 


























