
Druk Nr 447 120 16 

Projekt z dnia /1/1 kwietnia 20 16 r. 

UCHWALA NR 

RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie zmian budketu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 5 1 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 91 

i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym 

(Dz. U. z 201 5 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 21 1, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, 

z 2014 r. poz. 379,911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 

1190, 1269, 1358, 1513, 1830,1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastepuje: 

5 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 355.533 zl 

Zwiekszenia dochodow dokonano w: 

dziale 750 - Administracja publiczna 

rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnosk 

dochody biezqce 

powiatowym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - Srodki 

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

5 2. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 201 6 rok o kwotq 355.533 zl 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 



dziale 750 - Administracja publiczna 

rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnoSC 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Dzialania na rzecz ksztalcenia ustawicznego 

pracownikow w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

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

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 85 1 - Ochrona zdrowia 

rozdziale 85 156 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Swiadczenia dla 

osob nieobjqtych obowiqzkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego 

dochody biezqce 

powiatowym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat 

ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu 

panstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr I 

Ij 4. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta todzi na 201 6 rok o kwotq 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 85 1 - Ochrona zdrowia 

rozdziale 85 156 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Swiadczenia dla 

osob nieobjqtych obowiqzkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego 

grupie wydatkow - Dotacje 

powiatowym zadaniu pn; ,,Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych 



z budzetu panstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 5. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 85201 - Placowki opiekunczo - wychowawcze 

dochody bieiqce 

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

jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: 

e) pozostale: - dochody placowek opiekunczo - wychowawczych"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

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

Zwiqkszenia wydatkbw dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 85201 - Placowki opiekunczo - wychowawcze 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

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

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 7. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 201 6 rok o kwotq 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 801 - OSwiata i wychowanie 

1) rozdziale 80 10 1 - Szkoly podstawowe 7.787 zl 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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



gminnym zadaniu pn. ,,Projekt ,,Kreujmy zdrowszq Europe" (,,Let's Create 

More Healthy Europe")", 

2) rozdziale 801 10 - Gimnazja 6.576 zl 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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

gminnym zadaniu pn. ,,Projekt ,,Do biegu, goto wy... zyj! Promocja 

zdrowego stylu zycia" (,,Ready, Steady.. . Life! A Healthy Lifestyle 

Programme")", 

3) rozdziale 80 120 - Licea ogolnoksztalcqce 564 zl 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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

powiatowym zadaniu pn. ,,Projekt ,,Skuteczna komunikacja - lepsza 

przyszloSd dla Europy" (,,Successful communication - the future of 

Europe")", 

4) rozdziale 80 195 - Pozostala dzialalnosc 1.881 zl 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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

powiatowym zadaniu pn. ,,Projekt ,,Praca i wypoczynek osob 

niepelnosprawnych w kontekScie europejskim" (,,Life inclisive! European 

participation in labour and leisure for people with disabilities")"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 8. Zwiqksza siq deficyt budzetu miasta todzi na 201 6 rok o kwotq 16.808 zl 

5 9. Zwiqksza siq przychody w 2016 roku o kwotq 16.808 zl 

pochodzqce z wolnych Srodkow jako nadwyiki Srodkow pieniqznych na 

rachunku biezqcym budzetu; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 3. 

5 10. Deficyt budzetu Miasta wynosi 

i zostanie sfinansowany: 



1) dlugoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym 

w wysokosci 132.548.598 zl 

2) poiyczkami z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysokoSci 3.500.000 zl 

3) wolnymi Srodkami jako nadwyikq Srodkow pieniqznych na rachunku 

biezqcym budzetu, wynikajqcych z rozliczen kredytow i poiyczek z lat 

ubieglych w wysokoSci 21.715.903 zl 

5 1 1. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 950.000 zl 

Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 758 - Rozne rozliczenia 

rozdziale 758 18 - Rezerwy og6lne i celowe 

1) grupie wydatkow - Zadania statutowe 600.000 zl 

powiatowym zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa na realizacjq zadan z zakresu 

zarzqdzania kryzysowego", 

2) gmpie wydatkow - Inwestycje i zakupy 350.000 zl 

gminnym zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa na realizacjq zadan majqtkowych 

z zakresu zarzqdzania kryzysowego"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 12. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 201 6 rok o kwotq 

Zwiqkszenia wydatkbw dokonano w: 

dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 

rozdziale 75404 - Komendy wojewodzkie Policji 

1) grupie wydatk6w - Dotacje 600.000 zl 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki miasta z tytulu dodatkowej sluzby 

obchodowej i patrolowej Policji", 

2) gmpie wydatkow - Inwestycje i zakupy 350.000 zl 

powiatowym zadaniu pn. ,,Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych 

samochodow osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej 



Policji w Lodzi"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 13. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi 

na 20 16 rok wydatkow: 

1) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoid 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnych zadan pn.: 

a) ,,Osiedle Baluty - Doly" 20.500 zl, 

b) ,,Osiedle Katedralna" 14.400 zl, 

c) ,,Osiedle Zarzew" 9.700 zl, 

do : 

dzialu 801 - Oiwiata i wychowanie 

- rozdzialu 801 0 1 - Szkoly podstawowe 9.700 zl 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Szkoly podstawowe", 

- rozdzialu 801 02 - Szkoly podstawowe specjalne 900 zl 

grupy wydatkbw - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Szkoly podstawowe 

specj alne", 

- rozdzialu 80 104 - Przedszkola 12.800 zl 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Przedszkola", 

- rozdzialu 80 1 10 - Gimnazja 16.400 zl 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,GimnazjaV, 

- rozdzialu 80 120 - Licea ogolnoksztalcqce 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Licea og6lnoksztalcqce"; 



2) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoSC 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Osiedle Zarzew" 

do: 

dzialu 852 -Pomoc spoleczna 

rozdzialu 85202 - Domy pomocy spolecznej 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Publiczne domy pomocy 

spolecznej"; 

3) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoSC 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Osiedle Zarzew" 

do : 

dzialu 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej 

rozdzialu 85305 - Zlobki 

gmpy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Miejski Zespol Zlobk6wm; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

tj 14. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

tj 15. W uchwale Nr XXIIl.53 111 5 Rady Miejskiej w Eodzi z dnia 30 gmdnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. todzkiego 

z 2016 r. poz,l017), w Zalqczniku Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji 

udzielanych z budietu miasta todzi na 201 6 rok", wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

1) dodaje siq zapis ,,754, 75404 ,,Wydatki miasta z tytuh dodatkowej sluiby obchodowej 

i patrolowej Policji" w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotq 600.000 zl; 



2) dodaje siq zapis ,,754, 75404 Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodow 

osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w todzi" w kolumnach 4, 5 

i 6 z kwotq 350.000 zl; 

3) w zapisie ,,851, 85156 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu 

panstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej" w kolumnach 4, 5 i 6 kwotq 

150.000 zl zastqpuje siq kwotq 280.000 zl; 

4) w pozycji ,,Ogolem"; 

a) w kolumnie 4 kwotq 335.382.993 zl zastqpuje siq kwotq 336.462.993 zl, 

b) w kolumnie 5 kwotq 170.024.887 zl zastqpuje siq kwotq 171.104.887 zl, 

c) w kolumnie 6 kwotq 73.755.41 7 zl zastqpuje siq kwotq 74.835.41 7 zl. 

16. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie 

przewidzianym dla aktow prawa miejscowego. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta todzi 

D Y R E K T O P .  
WYDZIAEU BUDZETU 

n I 



Uzasadnienie 

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

w budiecie miasta Lodzi na 201 6 rok. 

Zwiekszenie planowanych w budkecie miasta todzi na 2016 rok dochodow i wydatkow 

1 - 2 uchwaly). 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwote 355.533 zl, z tego: 

> dochodow w Wydziale Budzetu w powiatowym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: 

c) pozostale: - Srodki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego"; 

> wydatkow w Biurze ds. Zarzqdzania Kadrami z przeznaczeniem na realizacjq 

powiatowego zadania pn. ,,Dzialania na rzecz ksztalcenia ustawicznego pracownikow 

w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego". 

W zwiqzku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku, zlozonego do Powiatowego Urzqdu Pracy 

w Lodzi, o przyznanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Srodkow z przeznaczeniem na 

finansowanie dzialan na rzecz ksztalcenia ustawicznego pracownik6w Urzqdu Miasta todzi 

zachodzi koniecznoSC dokonania powyiszych zmian. 

~ r o d k i  z KFS stanowiq sfinansowanie w 80% kosztow studiow podyplomowychlkursow dla 

pracownikow natomiast 20% zostalo zabezpieczone ze Srodk6w wlasnych. 

Zwiekszenie planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok dochodow i wydatkbw 

L4 3 - 4 uchwaly). 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 130.000 zl, z tego: 

> dochodow w Powiatowym Urzqdzie Pracy w Lodzi w powiatowym zadaniu 

pn. ,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej 

w latach ubieglych z budzetu panstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji 

rzqdowej "; 

> wydatkow w Wydziale Budietu z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania 

pn. ,,Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu panstwa na realizacjq 

zadan z zakresu administracji rzqdowej". 



Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z koniecznoSciq zwrotu do Lodzkiego Urzqdu 

Wojewodzkiego w Lodzi wyplaconej w nadmiernej wysokoici skladki na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasilku (nieobjete obowiqzkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego) za lata ubiegle. 

Zwiekszenie planowanych w budtecie miasta todzi na 2016 rok dochodow i wydatkow 

W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej Lodzi dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 

4.609 z l  z tego: 

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

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

- dochody placowek opiekunczo - wychowawczych"; 

P wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Placowki 

opiekunczo - wychowawcze". 

Powyzszego zwiqkszenia dokonuje siq w zwiqzku z: 

J otrzymaniem przez Dorn Dziecka Nr 7 przy ul. Przyszkole 38 dofinansowania 

prewencyjnego z firmy PZU S.A. w wysokoSci 129 zl. ~rodki  przeznaczone zostanq na 

zakup wycieraczek antypoilizgowych oraz znakow przeciwpozarowych w ww. Domu 

Dziecka. 

J otrzymaniem przez Dom Rodzinny ,,CiechocinskaV przy ul. Ciechocinskiej 10 darowizny 

w ramach realizacji konkursu ,,Najpienv Dziecko 2015" finansowanego ze Srodkow 

pochodzqcych z Ogolnopolskiej Akcji Spolecznej ,,G6ra Grosza" organizowanej przez 

Towarzystwo Nasz Dom. ~ rodk i  zgodnie z regulaminem ww. konkursu przeznaczone 

zostanq na prace z dziedmi - pedagogicznq i psychologicznq. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wydatkach (6 7 uchwahr). 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia wydatkow w Wydziale Edukacji 

w wysokoSci 16.808 zl z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadan: 



k gminnego pn. ,,Projekt ,,Kreujmy zdrowszq Europe" (,,Let's Create More Healthy 

Europe")" w wysokoSci 7.787 zl - projekt realizowany jest przez Szkolq Podstawowq nr 

109 w Lodzi; 

P gminnego pn. ,,Projekt ,,Do biegu, goto wy... zyj! Promocja zdrowego stylu zycia" 

(,,Ready, Steady.. . Life! A Healthy Lifestyle Programme")" w wysokoSci 6.576 zl 

- projekt realizowany jest przez Publiczne Gimnazjum nr 44 w Lodzi; 

k powiatowego pn. ,,Projekt ,,Skuteczna komunikacja - lepsza przyszloSc dla Europy" 

(,,Successful communication - the future of Europe")" w wysokoSci 564 zl - projekt 

realizowany jest przez Zespol Szkol Ogolnoksztalcqcych nr 7 w Lodzi; 

k powiatowego pn. ,,Projekt ,,Praca i wypoczynek osob niepelnosprawnych w kontekicie 

europejskim" (,,Life inclisive! European participation in labour and leisure for people with 

disabilities")" w wysokoici 1.881 zl - projekt realizowany jest przez Zesp61 Szko1 

Specjalnych nr 3 w Lodzi; 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq m. in. na zakup artykulow papierniczych, pomocy 

dydaktycznych, koszty podrozy sluzbowych zwiqzanych z organizacjq mobilnoSci do krajow 

partnerskich. 

Zwiekszenie planowanego w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok deficytu (6 8 - 10 

uchwaly). 

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

201 6 rok deficyt o kwotq 16.808 zl z jednoczesnym zwiqkszeniem przychod6w pochodzqcych 

z wolnych Srodkow jako nadwyzki Srodkow pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu. 

Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi 157.764.501 zl. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok wydatkach (6 11 - 12 

uchwaly). 

W budzecie na 201 6 rok dokonuje siq ponizszych zmian: 

k zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoSci 950.000 zl w niiej 

wymienionych zadaniach : 



powiatowym pn. ,,Rezerwa celowa na realizacjq zadan z zakresu zarzqdzania 

kryzysowego" w wysokoSci 600.000 zl, 

gminnego majqtkowego pn. ,,Rezenva celowa na realizacjq zadan majqtkowych 

z zakresu zarzqdzania kryzysowego" w wysokoici 350.000 zl; 

P zwiqksza siq wydatki w Wydziale Zarzqdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa 

w wysokoici 950.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych 

powiatowych zadan pn.: 

,,Wydatki miasta z tytulu dodatkowej sluiby obchodowej i patrolowej Policji" 

w wysokoici 600.000 zl; 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na dodatkowe sluzby obchodowe i patrolowe 

Policji w ramach wspolpracy miqdzy Miastem Lodi a lodzkq Policjq. Przyczyniq siq 

one do aktywnego przeciwdzialania przestqpczoici i popelnieniu wykroczen oraz 

poprawy porzqdku publicznego poprzez eliminowanie zachowan nieakceptowanych 

spolecznie. Przeloiy siq to na zwiqkszenie poczucia bezpieczenstwa mieszkancow 

Lodzi, biorqc pod uwagq zwiqkszonq liczbq imprez masowych m. in. ,,~wiatowe Dni 

Mlodzieiy". 

majqtkowego pn. ,,Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodow 

osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Lodzi" w wysokoici 

350.000 zl; 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na zakup w ramach tzw. ,,Sponsoringu 

Srodkow transportowych" nieoznakowanych samochodow osobowych 

z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Lodzi. Zakup ten w znaczqcy 

sposob zasili tabor pojazdbw operacyjnych i tym samym zapewni bezpieczenstwo 

obywatelom. Dodatkowa iloSC aut spowoduje wiqkszq mobilnoiC s l a b  w przypadku 

organizacji imprez masowych i sportowych. 

Przeniesienia planowanych w budzecie miasta todzi na 2016 rok wydatk6w (6 13 



Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq ~rzeniesienia wydatkow w wysokoici 

44.600 zl z nizej wymienionych gminnych zadan pn.: 

> ,,Osiedle Baluty - Doly" w wysokoSci 20.500 zl; 

> ,,Osiedle Katedralna" w wysokoici 14.400 zl; 

P ,,Osiedle Zarzew" w wysokoSci 9.700 zl; 

do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadan: 

gminnych pn.  : 

,,Szkoly podstawowe" wysokoici 9.700 zl, 

,,Przedszkolafl w wysokosci 12.800 zl, 

,,Gimnazjan w wysokoici 16.400 zl, 

powiatowych pn. : 

,,Szkoly podstawowe specjalne" w wysokoici 900 zl, 

,,Licea ogolnoksztalcqce" w wysokoSci 4.800 zl. 

Powyzszych zmian dokonuje siq zgodnie z nizej wymienionymi uchwalami: 

J Nr 6212012016 Rady Osiedla Baluty - Doly z dnia 22 lutego 2016 r., zgodnie z ktorq 

Srodki w wysokoSci 2.500 zl przeznacza siq dla Szkoly Podstawowej nr 58 na 

wspolorganizacjq imprezy Srodowiskowej dla mieszkancow osiedla (drobny okazjonalny 

poczqstunek dla okolo 100 os6b); 

J Nr 6312012016 Rady Osiedla Baluty - Doly z dnia 22 lutego 2016 r., zgodnie z ktorq 

Srodki w wysokoici 18.000 zl przeznacza siq dla: 

- XI11 Liceum Ogolnoksztalcqcego - kwotq 4.000 24 na zakup krzesel do swietlicy 

szkolnej, 

- Publicznego Gimnazjum nr 14 - kwotq 14.000 zl na zakup metalowych szafek 

skrytkowych; 

J Nr 128/17/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 1 lutego 2016 r., zgodnie z kt6rq Srodki 

w wysokoSci 6.300 zl przeznacza siq na zakup pomocy dydaktycznych w rownej kwocie 

po 700 zl dla Przedszkoli: Nr 5, Nr 13, Nr 57, Nr 58, Nr 71, Nr 75, Nr 99, Nr 100, Nr 223; 

J Nr 12911 7/20 16 Rady Osiedla Katedralna z dnia 1 lutego 20 16 r., zgodnie z ktorq Srodki 

w wysokoSci 8.100 zl przeznacza siq na zakup pomocy dydaktycznych w rownej kwocie 

po 900 zl dla Szkol Podstawowych: Nr 2, Nr 14, Nr 23, Nr 70, Nr 173, Nr 175, Zespolu 

Szkol Specjalnych Nr 6 i Gimnazjum Nr 2 i Nr 5; 



J Nr 62/15/16 Rady Osiedla Zarzew z dnia 10 lutego 2016 r., zgodnie z ktorq Srodki 

w wysokoSci 8.900 zl przeznacza siq dla: 

- Przedszkola Miejskiego Nr 65 - kwotq 700 zl na zakup nagrod dla dzieci biorqcych 

udzial w konkursie ,,Zyjmy zdrowo i kolorowo", 

- Przedszkola Miejskiego Nr 137 - kwotq 2.500 zl na zakup nagrod dla dzieci biorqcych 

udzial w festiwalu ,,Bawmy siq razem", 

- Przedszkola Miejskiego Nr 142 - kwotq 500 zl na zakup nagrod dla dzieci biorqcych 

udzial w konkursie plastycznym ,,Cztery pory roku", 

- Przedszkola Miejskiego Nr 146 - kwotq 800 zl na zakup nagrod dla dzieci biorqcych 

udzial w konkursie muzycznym dla 1odzkich przedszkolak6w, 

- Przedszkola Miejskiego Nr 156 - kwotq 1.000 zl na zakup nagrod dla dzieci biorqcych 

udzial w ,,Miqdzyprzedszkolnej mini spartakiadzie sportowej", 

- Przedszkola Miejskiego Nr 221 - kwotq 1.000 zl na zakup nagrod - medali dla dzieci 

biorqcych udzial w Sportowej Olimpiadzie Przedszkoli Integracyjnych, 

- Szkoly Podstawowej Nr 149 - kwotq 900 zl na zakup gier i zabawek do wyposazenia 

Swietlicy szkolnej, 

- Szkoly Podstawowej Nr 193 - kwotq 900 zl na zakup nagrod dla dzieci biorqcych udzial 

w konkursie miqdzyszkolnym ,,Tworcy czterech kultur dzieciom", 

- Gimnazjurn Nr 31 - kwotq 600 zl na zakup nagrod dla dzieci biorqcych udzial 

w zawodach w Dniu Sportu; 

J Nr 63/15/16 Rady Osiedla Zarzew z dnia 10 lutego 2016 r., zgodnie z kt6rq Srodki 

w wysokoSci 800 zl przeznacza siq na zakup nagrod dla uczniow uczestniczqcych 

w konkursie historycznym ,,Konkurs wiedzy o zyciu rotrnistrza Witolda Pileckiego. 

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

1.200 zl z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Zarzew" do Miejskiego OBrodka Pomocy 

Spolecznej w Eodzi z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Publiczne 

domy pomocy spolecznej". 

Zgodnie z uchwalq Nr 66/15/16 Rady Osiedla Zarzew z dnia 10 lutego 2016 r. Srodki 

przeznaczone zostanq dla Centrum Rehabilitacyjno - Opiekunczego Dom Pomocy Spolecznej 

w Lodzi przy ul. Przybyszewskiego 2551267 na zakup lodowki. 



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

1.200 zl z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Zarzew" do Miejskiego Zespolu ~lobk6w 

w Lodzi z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Miejski Zespol Zlobkow". 

Zgodnie z uchwalq Nr 64/15/16 Rady Osiedla Zarzew z dnia 10 lutego 2016 r. Srodki 

przeznaczone zostanq dla Zlobka nr 23 na zakup pomocy dydaktycznych. 

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

w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2016 rok (4 15 uchwalv). 

Powyzsze dotyczy zmian Zalqcznika Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji 

udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 201 6 rok", ktore wynikajq: 

P z wprowadzenia nowego zadania pn. ,,Wydatki miasta z tytulu dodatkowej sluzby 

obchodowej i patrolowej Policji" z kwotq 600.000 zl; 

P z wprowadzenia nowego zadania pn. ,,Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych 

samochodow osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Lodzi" 

z kwotq 350.000 zl; 

P ze zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn. ,,Rozliczenie dotacj i otrzymanej w latach ubieglych 

z budzetu panstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej" o kwotq 

130.000 zl. 

D Y R E K T O P  
WYDZIALU BUDZETU 














