
AUTOPOPRAWKA 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

i z dnia Zsmarca 2016 r. 

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

w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok. 

1 W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian 

w budzecie miasta todzi na 2016 rok, wprowadzam uastqpujqce zmiany: 

I) dodaje siq 5 1 - 2 w brzmieniu: 

,,§ 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 11.000 zl 

Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: 

dziale 600 - Transport i kqcznoiC 

rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) 

dochody biezqce 

powiatowym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostaie: - inne"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

5 2. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 1 1,000 zl 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 600 - Transport i lqcznoSC 

rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 



powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki na utrzymanie drog w miastach na 

prawach powiatu - inicjatywy lokalne"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

2) dotychczasowe 1 - 17 otrzymujq odpowiednio numeracjq 3 - 19; 

3) 3 - 4 otrzymuja, brzmienie: 

,,§ 3. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

1) rozdziale 85201 - Plac6wki opiekunczo - wychowawcze 3.048 zl 

dochody hieiqce 

powiatowym zadaniu pn. ,,3. Dochody realizowane przez komunalne 

jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: 

e) pozostale: - dochody plac6wek opiekuhczo - wychowawczych"; 

2) rozdziale 85202 - Domy pomocy spolecznej 1.323 zl 

dochody biezqce 

powiatowym zadaniu pn. ,,3. Dochody realizowane przez komunalne 

jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: 

e) pozostale: - dochody Domow Pomocy Spolecznej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr I 

5 4. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi  na 201 6 rok o kwotq 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

1) rozdziale 85201 - Placbwki opiekunczo - wychowawcze 3.048 zl 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Plac6wki opiekunczo - wychowawcze"; 



2) rozdziale 85202 - Domy pomocy spolecznej 1.323 zl 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Publiczne domy pomocy spolecznej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

4) w 3 14 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

a) kwotq 693.142 zi zastqpuje siq kwotq 3.1 14.529 zi, 

b) dodaje siq pkt 1 w brzmieniu: 

,,I) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotq 

rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomoiciami 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Oplaty i odszkodowania z zakresu gospodarki 

nieruchomoiciami";", 

c) dotychczasowe pkt 1 - 2 otrzymujq odpowiednio numeracjq 2 - 3: 

d) w pkt 3 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

- kwotq 665.934 zl zastqpuje siq kwotq 745.934 zl, 

- lit. b otrzymuje brzmienie: 

,,b) rozdziale 85195 - Pozostala dzialalnoS6 405.934 zi 

- grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem irodkow, 

o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

325.934 zl 

powiatowym zadaniu pn. ,,L6di kontra choroby wqtroby", 

- grupie wydatk6w - Zadania statutowe 80.000 zl 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki zwiqzane z bie$cq dzialalnoiciq 

Wydziaiu";", 

e) dodaje siq pkt 4 - 6 w brzmieniu: 



,,4) dziale 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotq 560.000 zl 

rozdziale 85333 - Powiatowe urzqdy pracy 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki dotycz4ce Powiatowego Urzqdu Pracy 

w Lodzi"; 

5) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwotq 

a) rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami 610.000 zi 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadow 

komunalnych", 

b) rozdziale 90095 - Pozostala dzialalnoSd 200.000 zl 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Poprawa infrastruktury na terenach 

niezabudowanych"; 

6) dziale 926 - Kultura fizyczna o kwote 

rozdziale 92601 - Obiekty sportowe 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Modemizacja infrastruktury sportowej na terenie 

miasta Lodzi";"; 

5) w § 15 - 16 kwotq 654.445 zl zastqpuje siq kwotq 3.075.832 zi; 

6) 5 17 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 17. Deficyt budzetu Miasta wynosi 

i zostanie sfinansowany: 

I)  dlugoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym 

w wysokoSci 119.301.790 zl 

2) pozyczkami z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysokoici 3.500.000 zi 



3) wolnymi Srodkami jako nadwyzka, Srodk6w pieniqznych na rachunku 

biezqcym budzetu, wynikaja,cych z rozliczen kredytow i pozyczek z lat 

ubiegiych w wysokoSci 

7) dodaje siq 5 20 - 23 w brzmieniu: 

,,§ 20. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na2016 rok o kwotq 30.000 zi 

Zmniejszenia wydatkbw dokonano w: 

dziale 758 - Roine rozliczenia 

rozdziale 7581 8 - Rezenvy og6lne i celowe 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

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

jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)"; 

zgodnie z zaia,cznikiem Nr 2. 

5 21. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 30.000 zi 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 

rozdziale 90095 - Pozostaia dziaialnoiC 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Rekultywacja uzytku ,,Majerowskie Biota" - etap I 

projekt i wykonanie - algorytm"; 

zgodnie z zaia,cznikiem Nr 2. 

5 22. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 100.000 zi 

Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 758 - R6zne rozliczenia 

rozdziale 758 18 - Rezerwy ogolne i celowe 



grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Rezenva celowa na wydatki zwiqzane z inicjatywarni 

lokalnymi"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 23. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 100.000 zl 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 600 - Transport i lqcznoSC 

rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki na utrzymanie drog w miastach na 

prawach powiatu - inicjatywy lokalne"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

8) dotychczasowe 5 18 - 23 otrzymujq odpowiednio numeracjq 24 - 29; 

9) w 5 26 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

a) dodaje siq pkt 2 w brzmieniu: 

,,2) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoSc 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Osiedle Katedralna" 

do: 

dzialu 853 - Pozostala zadania w zakresie polityki spolecznej 

rozdzialu 85305 - Zlobki 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Miejski Zesp6l Zlobk6w";": 

b) dotychczasowe pkt 2 - 5 otrzymujq odpowiednio numeracjq 3 - 6, 



c) dodaje siq pkt 7 - 10 w brzmieniu: 

,,7) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq 

rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

z grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Utrzymanie terenow zieleni wraz z towarzyszqcq 

infrastrukturq oraz dostawy wody i energii" 

do grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Doposaienie terenow zieleni 

miejskiej o nowe elementy maiej architektury"; 

8) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq 

z rozdzialu 90095 - Pozostala dzialalnoSC 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki realizowane w ramach budzetu 

obywatelskiego" 

do: 

rozdzialu 90013 - Schroniska dla zwierzqt 

a) grupy wydatkow - Zadania statutowe 160.000 zl 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki jednostki budzetowej 

- Schronisko dla Zwierzqt - budzet obywatelski", 

b) grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy 140.000 zl 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Zakupy inwestycyjne dla 

Schroniska dla Zwierzqt - budzet obywatelski"; 

9) z dziaiu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq 

z rozdzialu 90095 - Pozostala dzialalnoSC 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki realizowane w ramach budzetu 

obywatelskiego" 

do: 

dzidu 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 

rozdzialu 75416 - Straz gminna (miejska) 

a) grupy wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 20.000 zl, 



b) grupy wydatkow - Zadania statutowe 76.850 zl, 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki realizowane w ramach 

budzetu obywatelskiego", 

c) grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 253.150 zl 

na realizacjq gminnych zadab pn.: 

- ,,Zakup profesjonalnego pojazdu przystosowanego do przewozu 

zwierzqt - budiet obywatelski" 160.000 zl, 

- ,,Zakup przyczepy do przewozu zwierzqt - budzet obywatelski" 

40.000 zk 

- ,,Zakup paralizatorow - budiet obywatelski" 35.600 zl, 

- ,,Zakup kamer rejestrujqcych - budzet obywatelski" 10.950 zl, 

- ,,Zakup sprzqtu komputerowego - budzet obywatelski" 6.600 zl; 

10) w dziale 926 - Kultura fizyczna kwotq 

rozdziale 92601 - Obiekty sportowe 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

z gminnego zadania pn. ,,Budowa stadionu przy Al. Pilsudskiego 138" 

- zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Przebudowa obiektu sportowego przy 

ul. Malachowskiego 5 w Lodzi" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej ;", 

d) dotychczasowy pkt 6 otrzymuje odpowiednio nurneracjq 11; 

10) zalqczniki Nr 1 - 3 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zalqcznikach Nr 1 - 3 do 

niniejszey?. 



Uzasadnienie 

do Autopoprawki do projektu uchwaly Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian budzetu 

oraz zmian w budzecie miasta todzi na 20 16 rok. 

Zwiekszenie planowanych w budzecie miasta todzi na 2016 rok dochodow i wdatk6w. 

W Zarzqdzie Dr6g i Transportu dokonuje siq zwiqkszeniao kwotq 11.000 z l  z tego: 

9 dochodow w powiatowym zadaniu pn. ,,6. Pozostake dochody: c) pozostale: - inne"; 

9 wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Wydatki na 

utrzymanie dr6g w miastach na prawach powiatu - inicjatywy lokalne". 

Powyzsze zmiany wynikajq z przejqcia do realizacji zadania zgloszonego przez Wspolnotq 

Mieszkaniowq Nr XVII przy ul. Wiqckowskiego 86196 w ramach inicjatywy dla spolecznoici 

lokalnej. 

Przedmiotem inicjatywy jest ,,Remont nawierzchni chodnika wraz z zieleniq w pasie 

drogowym biegnqcego od skrzyzowania ulic Wiqckowskiego i Zeligowskiego wzdiuz bloku 

Wiqckowskiego 86196 do jego konca". 

2r6diem sfinansowania wydatk6w sq Srodki stanowiqce wklad finansowy Wnioskodawcy. 

Na realizacjq zadania proponuje siq dodatkowo przeznaczyk irodki z rezerwy celowej 

na wydatki zwiqzane z inicjatywami lokalnymi w wysokoSci 100.000 zi (zmiana opisana 

na str. 5). 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok dochod6w i wydatkow. 

W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 

1.323 zl, z tego: 

9 dochodow w powiatowym zadaniu pn. ,,3. Dochody realizowane przez komunalne 

jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: 

- dochody Domow Pomocy Spoiecznej"; 

9 wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Publiczne domy 

pomocy spolecznej". 



Zwiqkszenia dochodow dokonuje siq w zwipzku z otrzymanq, przez Dom Pomocy Spoiecznej 

,,Dom Kombatanta" w Lodzi przy ul. Przyrodniczej 24126, darowiznq na projekt ,,Ogrodowa 

gratka dla Babci i Dziadka" w wysokoici 610 zl oraz uzyskanym, przez Dom Pomocy 

Spolecznej w todzi  przy ul. Krzemienieckiej 719, odszkodowaniem z Towarzystwa 

Ubezpieczeniowego Inter Risk S.A. w wysokoici 713 zi. 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na prace remontowe w ogrodzie DPS ,,Dom 

Kombatanta" oraz na usuniqcie szkody powstalej w wyniku przepiqcia prqdu (naprawa 

monitoringu i kamery). 

Zwiekszenie ~lanowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wvdatk6w. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia wydatkow o kwotq 2.421.387 zt, z tego w: 

Wydziale Dysponowania Mieniem w wysokosci 401.387 z1 z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania pn. ,,Opiaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomoiciami". 

Kwota powyzsza stanowiC bqdzie odszkodowanie wypiacone z tytulu ustawowo nabytych 

przez gminq Lodi spadkow z dobrodziejstwem inwentarza. Umozliwi podpisanie ugod, 

uregulowanie zobowivan i oszczqdnoSci w wysokoici splaconych zobowipan oraz brak 

koniecznoici ponoszenia kosztow sqdowych i egzekucyjnych. 

Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w wysokoici 80.000 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki zwiqzane z biezqcq dzialalnosciq Wydzialu". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na wykonanie analiz, opracowaA i ekspertyz 

niezbqdnych dla opracowania wnioskow dotyczqcych uzyskania zewnqtrznych ir6dei 

finansowania, w tym ze 4rodk6w Unii Europejskiej, dla projektow mieszczqcych siq 

w zakresie dzidalno6ci Wydzidu. 

Powiatowym Urzqdzie Pracy w Eodzi w wysokoici 560.000 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Wydatki dotyczqce Powiatowego Urzqdu Pracy 

w todzi". 



Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na wynagrodzenia i skladki ZUS na zwiekszenie 

wynagrodzenia zasadniczego do 2.000 zl brutto miesiqcznie dla 207 os6b najniiej 

zarabiajqcych w PUP w Lodzi. 

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokoSci 810.000 z1 z przeznaczeniem na realizacjq 

nizej wymienionych gminnych zadan: 

P bieiqcego pn. ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych" w wysokoici 

610.000 zl: 

Dodatkowe Srodki umozliwiq zakup pojemnik6w przeznaczonych do zbierania odpad6w 

komunalnych. Szacunkowy koszt dostawy 1000 sztuk betonowych koszy ulicznych 

wynosi okolo 610.000 zi brutto. 

P majqtkowego pn. ,,Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych" w wysokoSci 

200.000 zl; 

W ramach realizacji zadania planuje siq wykonad: 

J dokonczenie budowy parkingu przy ul. Poziomej (zgodnie z dokumentacjq planowano 

wybudowad 40 miejsc postojowych dla samochodow osobowych, w ubieglym roku 

wykonano 28, pozostale 12 planuje siq wykonad w br.), 

J budowq chodnikow przy ul. Przyszkole 14116 i ul. Rydla 1, 

J dokumentacjq projektowo - kosztorysowq przebudowy ciqgu pieszo - jezdnego przy 

ul. Ryrnanowskiej 517. 

Wydziale Sportu w wysokoici 570.000 zt z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania 

majqtkowego pn. ,,Modemizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta Lodzi". 

Powyisze zadanie moze uzyskad dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w rarnach 

,,Programu modemizacji infrastruktury sportowej - edycja 2016". Maksymalna wysokoid 

dofinansowania w ramach programu wynosi 50% wydatkbw kwalifikowanych, jednak nie 

wiqcej niz 2 mln zl, przy czym minimalna wart046 wydatkow kwalifikowanych nie moie by6 

nizsza niz 200.000 zl. Dofinansowaniem objqte mogq by6 jedynie zadania inwestycyjne 

planowane do realizacji lub realizowane wedlug stanu na dzieh skladania wniosku 

inwestycyjnego. 



~ r o d k i  finansowe planuje siq przeznaczyb na modernizacjq niiej wymienionych obiektow 

sportowych uiytkowanych przez: 

t6dzki Klub Jezdziecki przy ul. tagiewnickiej 307131 1 w todzi; 

Zakres robot: 

J modemizacja piqciu stajni w zakresie instalacji wodnej, 

J wykonanie posadzek, 

J naprawa tynkow wewnqtrznych Scian stajni i boksbw, 

J malowanie stajni. 

Miejski Klub Sportowy ,,METALOWIECn przy ul. Jachowicza 1 w todzi; 

Zakres rob6t: 

J usuniqcie pqkniqb mur6w od strony p6lnocno - wschodniej, 

J dobudowa widowni do poziomu 500 siedzisk na wale ziemnym od strony 

ul. Podmiejskiej, 

J poloienie kostki brukowej na powierzchni 320 m2. 

Akademiki Zwiqzek Sportowy przy ul. Lumumby 22126 w todzi; 

Zakres rob6t: 

J remont dachu hali wielofunkcyjnej - tenisowej, 

J modernizacja budynku administracyjnego - wiatrolap. 

Uczniowski Klub Sportowy ,,ANILANA" przy ul. Sobolowej 1 w todzi; 

Zakres rob6t: 

J dokoficzenie nawierzchni wok61 hali z kostki brukowej 660 m2, 

J wykonanie nowego nagioinienia obiektu - instalacja i kolumny, 

J wykonanie ogrodzenia obiektu z bramq od strony zachodniej - diugoSC ok. 100 m, 

J wykonanie instalacji monitoringu obiektu z kamerami wewnqtrz i na zewnqtrz 

obiektu. 

Klub Sportowy ,,SPOLEM przy ul. Polnocnej 36 w todzi; 

Zakres rob6t: 

J dokonczenie wymiany okien w tzw. Starej Hali Klubu (dolny rzqd od strony 

ul. Polnocnej), 

J remont dachu siiowni (pow. 400 m2) krycie papq, obr6bki blacharskie, wymiana 

rynien i rur spustowych. 

Zwiekszenie planowanego w budzecie miasta todz i  na 2016 rok deficytu. 



W zwiqzku z powyiszymi zapisarni zwiqksza siq planowany w budzecie miasta Lodzi na 

2016 rok deficyt o kwotq 2.421.387 zl z jednoczesnym zwiqkszeniem przychodow 

pochodzqcych z wolnych irodkow jako nadwyzki irodk6w pieniqznych na rachunku 

biezqcym budzetu. 

Po uwzglqdnieniu ww, zwiqkszenia deficyt wynosi 144.517.693 zl. 

Zmianv w planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok wvdatkach. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq ponizszych zmian: 

> zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoici 30.000 zl w gminnym zadaniu 
- 

majqtkowym pn. ,,Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze 

Miasta (algorytm)"; 

9 zwiqksza siq wydatki w Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokoici 30.000 z1 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Rekultywacja uzytku 

,,Majerowskie Biota" - etap I projekt i wykonanie - algorytm". 

Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z Uchwalq Nr 40110/15 Rady Osiedla Ziotno 

z dnia 25 czenvca 2015 r. Zadanie zostalo zgloszone do rezerwy budietu na 2016 r. 

w zwiqzku z koniecznoiciq wykonania w ubieglym roku ekspertyzy pn. ,,Uwarunkowania 

przyrodnicze odtworzenia stawu na terenie uzytku ekologicznego ,,Majerowskie Blota". 

Przedmiotem opracowania byla mozliwoS6 odtworzenia zbiornika wodnego wraz 

z inwentaryzacjq przyrodniczg Na podstawie wykonanej ekspertyzy, istnieje mozliwoS6 

realizacji zadania w roku biezqcym. 

Zmianv w planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok wvdatkach. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq ponizszych zmian: 

> zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoici 100.000 zl w gminnym zadaniu 

majqtkowym pn. ,,Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z inicjatywami lokalnymi"; 

9 zwiqksza siq wydatki w Zarzqdzie Dr6g i Transportu w wysokoici 100.000 z1 

z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie drog 

w miastach na prawach powiatu - inicjatywy lokalne". 



Przedmiotem inicjatywy jest ,,Remont nawierzchni chodnika wraz z zieleniq w pasie 

drogowym biegnqcego od skrzyzowania ulic Wiqckowskiego i ieligowskiego wzdlui bloku 

Wiqckowskiego 86/96 do jego konca". 

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wydatk6w. 

Z Biura ds. Partycypacji Spoiecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 

1.800 zi z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Katedralna" do Miejskiego Zespoiu ~lobk6w 

w Eodzi z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Miejski Zesp61 2lobk6ww. 

Zgodnie z uchwatq Nr 13411 7120 16 Rady Osiedla Katedralna z dnia 1 lutego 20 16 r. Srodki 

przeznaczone zostanq na zakup pomocy dydaktycznych dla Zlobk6w Miejskich Nr 1, Nr 16 

i Nr 3 1 (po 600 zl kazdy). 

W Zarzqdzie Zieleni Miejskiej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 76.000 zi 

z gminnego zadania pn. ,,Utrzymanie teren6w zieleni wraz z towarzyszqcq infrastrukturq oraz 

dostawy wody i energii" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego 

pn. ,,Doposazenie teren6w zieleni miejskiej o nowe elementy malej architektury". 

Powyzsze Srodki pozwolq na zakup i zamontowanie urzqdzenia w celu podniesienia 

atrakcyjnoSci parkow w szczegolnoici wielofunkcyjnego urztylzenia zabawowego na plac 

zabaw w Parku Helen6w. 

W Wydziale Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa dokonuje siq przeniesienia wydatk6w 

w wysokoici 300.000 zi z gminnego zadania pn. ,,Wydatki realizowane w ramach budietu 

obywatelskiego" z przeznaczeniem na realizacjq gminnych zadan: 

P biezqcego pn. ,,Wydatki jednostki budzetowej - Schronisko dla Zwierzqt - budzet 

obywatelski" w wysokoici 160.000 zi; 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq m. in. na: remont weterynaryjnego gabinetu 

zabiegowego, wykonanie wentylacji w gabinecie, zakup drobnego wyposazenia niezbqdnego 

w Schronisku, zakup material6w i sprzqtu niezbqdnego do wlaiciwego zagospodarowania 

wybiegow dla psow, dodatkowe wyposazenie pomieszczen kociami, zakup preparatow 

przeciwpchelnych i przeciwkleszczowych. 



9 majqtkowego pn. ,,Zakupy inwestycje dla Schroniska dla Zwierzqt - budzet obywatelski" 

w wysokoici 140.000 zl; 

W ramach zadania planuje siq doposaienie gabinetu weterynaryjnego m. in. w dodatkowe 

wzqdzenia monitorujqce stan zdrowia zwierzqt, lampy operacyjne, stoly operacyjne, aparaturq 

do anestezji wziewnej do stosowania podczas operacji zwierzqt. 

Z Wydzialu Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa dokonuje siq przeniesienia wydatkow 

w wysokoici 350.000 zt z gminnego zadania pn. ,,Wydatki realizowane w ramach budzetu 

obywatelskiego" do Straiy Miejskiej w Eodzi z przeznaczeniem na realizacjq gminnych 

zadati: 

b biezqcego pn. ,,Wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego" w wysokoici 

96.850 zl; 

majqtkowych pn. : 

9 ,,Zakup profesjonalnego pojazdu przystosowanego do przewozu zwierz4t - budzet 

obywatelski" 160.000 zk 

9 ,,Zakup przyczepy do przewozu zwierzqt - budzet obywatelski" w wysokoici 40.000 zl; 

b ,,Zakup paralizatorow - budzet obywatelski" w wysokoici 35.600 zt; 

9 ,,Zakup kamer rejestrujqcych - budzet obywatelski" 10.950 zk 

9 ,,Zakup sprzqtu komputerowego - budzet obywatelski" 6.600 zl. 

Powyzszego przeniesienia dokonuje siq celem dofinansowania sekcji Animal Patrol w Straiy 

Miejskiej. W ramach wydatkow biezqcych zostanie zakupiona specjalistyczna odziez 

ochronna dla straznikow pelniqcych sluzbq w Animal Patrolu i majqcych kontakt 

z niebezpiecznymi zwierzqtami, zakup sprzqtu do wylapywania bezpariskich i dzikich 

zwierzqt oraz na specjalistyczne szkolenia. 

W Biurze ds. Inwestycji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 7.000.000 zl 

z gminnego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

pn. ,,Budowa stadionu przy Al. Pilsudskiego 138" z przeznaczeniem na realizacjq nowego 

gminnego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

pn. ,,Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Malachowskiego 5 w Lodzi". 



Obiekty sportowe zlokalizowane przy ul. Maiachowskiego wymagajq kompleksowego 

remontu catego zespoiu sportowego. Uszkodzenie murawy boiska wymaga pilnej naprawy. 

Pozostaie obiekty inzynieryjne i kubaturowe nalezy poddab modemizacji ze wzglqdu na 

bezpieczenstwo korzystajqcej z nich miodziezy. 

Centrum Sportowe przy ul. Malachowskiego 5 to jedyny w tej skali oirodek treningowy dla 

dzieci i mlodziezy zlokalizowany w dzielnicy Widzew. 

W roku 2016 wykonano pelnobranzowq dokumentacjq projektowq oraz uzyskano pozwolenie 

na budowq. 

tqczna wysokoSC naklad6w na realizacjq inwestycji wynosi 8.000.000 zl, z tego w 2016 r. 

kwota 7.000.000 zi i w 2017 r. kwota 1.000.000 zi. 

~ r o d k i  finansowe zmniejszajqce wartoib zadania pn. ,,Budowa stadionu przy Al. Piisudskiego 

138" zwiqzane sq z odzyskiwaniem podatku VAT od nakiad6w inwestycyjnych na realizacjq 

ww. inwestycji. 
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