
DrukNr 11712016 

Projekt z dnia 11 kwietnia 2016 r. 
.,." i 

"I\// P ENTA MIASTA EODZI 

z bpia/lg kwietnia 2016 r. 

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 budiecie miasta Lodzi na 2016 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 

1) dodaje siq § 1 - 4 w brzmieniu: 

,,§ 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 20 16 rok o kwotq 22.559 zl 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 600 - Transport'i 1r)cznoSC 

rozdziale 60095 - Pozostala dziakalnoSC 

dochody biezr)ce 

gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostaie dochody: c) pozostale: - inne"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1. 

5 2. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 22.559 zl 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 600 - Transport i %qcznoSC 

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"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 3. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 150.000 zi 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 600 -Transport i lqcznoSC 

rozdziale 60095 - Pozostata dzialalnoSC 

dochody biezqce 

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

budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody 

Zarzqdu Drog i Transportu: - opiaty za usuwanie i parkowanie pojazdow 

zagrazajqcych bezpieczelistwu na drogach"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1. 

5 4. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 150.000 zl 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 600 - Transport i lqcznoic 

rozdziale 60095 - Pozostala dzia1alnoSC 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki zwiqzane z holowaniem 

i parkowaniem pojazdow zagrazajqcych bezpieczenstwu ruchu"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

2) dotychczasowe 5 1 - 6 otrzymujq odpowiednio numeracjq 5 - 10; 

3) dodaje siq 5 11 - 13 w brzmieniu: 



,,§ 11. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 13.990.384 zl 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 600 - Transport i kqcznoSc 

rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) 

dochody majqtkowe w tym: na prograrny finansowane z udzialem Srodkow, 

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

powiatowym zadaniu pn. ,,8.3. ~ rodk i  finansowe pochodzqce z refundacji 

wydatkow z lat ubiegiych na projekty: 104) ,,Rozhudowa ulicy Rojnej na 

odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecinskiej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

5 12. Zmniejsza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 3.640.384 zk 

Zmniejszenia dochodow dokonano w: 

1) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotq 

rozdziale 75023 - Urzqdy gmin (rniast i miast na prawach powiatu) 

dochody bieiqce 

gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne"; 

2) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq 

rozdziale 92195 - Pozostala dzia4alnoSC 

dochody biezqce 

gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostake dochody: c) pozostale: - inne"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

§ 13. Zwieksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 10.350.000 zl 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

1) dziale 600 - Transport i iqcznoSC o kwotq 



a) rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi 

gminne) 5.000.000 zl 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

powiatowym zadaniu pn. ,,Przebudowa ukiadu drogowego wok& 

stadionu t 6 d i  Widzew" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, 

b) rozdziale 600 17 - Drogi wewnqtrzne 1 ,000.000 zi 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Przebudowa ul. Augustyniaka na odcinku od 

ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka"; 

2) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotq 4.350.000 zl 

a) rozdziale 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

600.000 zi 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki zwiqzane z dzialalnoSci+ WydziaEu", 

b) rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorz+du terytorialnego 

3.750.000 zl 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnych zadaniach pn.: 

- ,,Promocja Miasta w zwiqzku z rozgrywkarni rundy 

interkontynentalnej Ligi ~wiatowej siatkarzy 20 16 - 201 8" 

1.500.000 zi, 

- ,,Promocja Miasta w zwivku z Mistrzostwami Europy siatkarzy 

w 2017 r." 2.250.000 zi; 

zgodnie z zai+cznikiem Nr 2."; 

4) dotychczasowe 5 7 - 12 otrzymujq odpowiednio numeracje 14 - 19; 

5) dodaje siq 5 20 - 21 w brzmieniu: 



,,§ 20. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 5.000 zl 

Zrnniejszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 758 - R6zne rozliczenia 

rozdziale 75818 - Rezerwy ogolne i celowe 

grupie wydatkow - Na prograrny finansowane z udziaiem Srodkow, 

o kt6lych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

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

realizowanych w ramach program6w dofinansowywanych ze Srodk6w 

zewnqtrznych"; 

zgodnie z zatqcznikiem Nr 2. 

5 21. Zwiqksza siq wydatki hudzetu miasta todzi  na 2016 rok o kwotq 5.000 zi 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 85295 - Pozostaka dzialalnoiC 

grupie wydatk6w - Swiadczenia na rzecz osob fizycznych 

gminnyrn zadaniu pn. ,,Swietlice t6di"; 

zgodnie z zatqcznikiem Nr 2."; 

6) dotychczasowe 13 - 16 otrzymujq odpowiednio numeracjq 22 - 25; 

7) w 22 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

a) dodaje siq pkt 1 - 2 w brzmieniu: 

,,l) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotq 

rozdziale 70001 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

z gminnych zadari pn.: 



a) ,,AZK t o d i  - Gorna - Przebudowa budynku zakwaterowania 

zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy 

ul. Rogozinskiego 15 w Lodzi" - zadanie ujqte w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 3.000.000 zl, 

b) ,,AZK L6di - Gorna - Wykonanie instalacji gazowej, budowa inst, C.O. 

i cwu wraz z osprzqtem w siedzibie Rady Osiedla ,,Wiskitnon przy 

ul. Kolumny 3 11 w todzi - algorytm" 15.000 zl, 

c) ,,AZK t o d i  - Polesie - Przebudowa obiektu przy ul. Objazdowej 17 

z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe" 2.627.000 zl, 

d) ,,AZK t o d i  - Widzew - Adaptacja obiektu polozonego w todzi przy 

ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla 

, ,Doha  todki" - konkurs i algorytm" 1.213.511 zl, 

na realizacjq nizej wymienionych gminnych zadan pn.: 

- ,,Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek 

mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozinskiego 15 w Lodzi" - 

zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 3.000.000 zl, 

- ,,Wykonanie instalacji gazowej, budowa inst. C.O. i cwu wraz 

z osprzqtem w siedzibie Rady Osiedla ,,Wiskitnon przy ul. Kolumny 3 11 

w todzi  - algorytm" 15.000 zl, 

- ,,Przebudowa obiektu przy ul. Objazdowej 17 z przeznaczeniem na 

pomieszczenia tymczasowe" 2.627.000 zl, 

- ,,Adaptacja obiektu polozonego w Lodzi przy ul. Beskidzkiej 172 

z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla , ,Doha  todki" - konkurs 

i algorytm" 1.213.511 zl; 

2) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoSC 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Osiedle Katedralna" 

do: 

dzialu 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

rozdziah 70001 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 



na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Zakup i instalacja kotla gazowego 

w siedzibie Rady Osiedla Katedralna";", 

b) dotychczasowe pkt 1 - 3 otrzymujq odpowiednio numeracjq 3 - 5, 

c) w pkt 3 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

- kwotq 44.600 zi zastqpuje siq kwotq 49.200 zk, 

- dodaje siq lit. d w brzmieniu: 

,,d) ,,Osiedle Julianow - Marysin - Rogi" 4.600 zl,", 

- tiret pienvsze kwotq 9.700 zl zastqpuje siq kwotq 13.700 zi, 

- tiret trzecie kwotq 12.800 zi zastqpuje siq kwotq 13.400 zl, 

d) dodaje siq pkt 6 - 9 w brzmieniu: 

6) z dziaiu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdziaiu 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

gmpy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki dotyczqce Wydziah Zarzqdzania 

Kontaktami z Mieszkahcami" 

do: 

dzialu 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 

rozdzialu 75416 - Strai gminna (miejska) 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki zaplanowane na dzialalnoSC 

Strazy Miejskiej"; 

7) w dziale 801 - OSwiata i wychowanie kwotq 

rozdziale 80195 - Pozostaia dzialalnoSC 

z grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki i oplaty zwipane z prowadzonymi przez 

Wydziai zadaniami" 



do grupy wydatk6w - Dotacje 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki zwiqzane z rozliczeniem 

dotacji celowych"; 

8) w dziale 852 - Pomoc spoleczna kwote 382.595 zl 

a) z rozdziah 85204 - Rodziny zastqpcze 150.480 zl 

grupy wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

powiatowego zadania pn. ,,Rodziny zastqpcze", 

b) z rozdzialu 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 232.1 15 zl 

grupy wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

gminnego zadania pn. ,,Zasiiki i pomoc w naturze", 

do: 

rozdzialu 85295 - Pozostala dzialalnoSC 

na realizacje gminnych zadati pn.: 

- ,,Razem z Rodzinq" 150.480 zi 

grupy wydatkow - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych , 

- ,,Aktywny Krok" 232.1 15 zl 

- grupy wydatkow - ~wiadczcnia na rzecz os6b fizycznych 220.115 zi, 

- grupy wydatk6w - Zadania statutowe 12.000 zi; 

9) z dziaiu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotq 

rozdziaiu 92 195 - Pozostaia dzialalnoSC 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki Wydzialu" 

do: 

dzialu 750 - Administracja publiczna 

rozdziaiu 75075 - Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Skonsolidowana obsluga zakupu 

w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych";"; 

8) w 8 24 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

a) dodaje siq pkt 3 w brzmieniu: 



,,3) dodaje siq zapis ,,801, 80195 Wydatki zwiqzane z rozliczeniem dotacji celowych" 

w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotq 1.129 zi;", 

b) dotychczasowe pkt 3 - 4 otrzyrnuje odpowiednio numeracjq 4 - 5, 

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5) w pozycji ,,Og6lem": 

a) w kolumnie 4 kwotq 335.382.993 zi zastqpuje siq kwotq 336.464.122 zl, 
- 

b) w kolumnie 5 kwotq 170.024.887 zl zastqpuje siq kwotq 171.106.016 zi, 

c) w kolumnie 6 kwotq 73.755.417 zi zastqpuje siq kwotq 74.836.546 zi."; - 

9) zaiqczniki Nr 1 - 2 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zaiqcznikach Nr 1 - 2 do 

niniejszej Autopoprawki. 



Uzasadnienie 

do Autopoprawki do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w Eodzi w sprawie zmian budzetu 

oraz zmian w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok dochod6w i wydatk6w. 

W Zarzqdzie Dr6g i Transportu dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 22.559 zl, z tego: 

D dochodow w gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne"; 

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

utrzymanie drog w miastach na prawach powiatu". 

Powyzszego zwiqkszenia dokonuje siq w zwiqzku z otrzymanym, od firmy ubezpieczeniowej 

InterRisk, odszkodowaniem za zniszczone mienie tj. uszkodzenie gablot przy P1. Hallera 

i Rondzie SolidarnoSci. 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq na sfinansowanie kosztbw wyrniany zdewastowanych 

2 citylightow zlokalizowanych przy P1. Hallera i Rondzie SolidarnoSci. 

Zwiekszenie planowanych w hudiecie miasta Lodzi na 2016 rok dochod6w i wydatk6w. 

W Zarzqdzie Dr6g i Transportu dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 150.000 z1, z tego: 

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

jednostki budzetowe oraz wpiywy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody 

Zarzqdu Drog i Transportu: - opiaty za usuwanie i parkowanie pojazdow zagraiajqcych 

bezpieczelistwu na drogach"; 

Powyzszego zwiqkszenia dokonuje siq z tytulu przewidywanych wyiszych wplywow 

z oplat za odholowanie z ulic miasta pojazdow na parking strzezony i za ich 

przechowywanie na tym parkingu do czasu odbioru przez wlaSciciela. 

> wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Wydatki zwiqzane 

z holowaniem i parkowaniem pojazdow zagrazajqcych bezpieczelistwu ruchu"; 



Powyzsze zwiqkszenie planu jest konieczne w celu zabezpieczenia irodk6w na usuwanie 

(holowanie) pojazdow z drbg znajdujqcych siq na terenie Miasta todzi zgodnie 

z art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz 

Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 

201 1 r. w sprawie usuwania pojazdow, kt6rych uzywanie moze zagrazaC bezpieczenstwu 

lub porzqdkowi ruchu drogowego albo utrudniajqcych prowadzenie akcji ratowniczej, jak 

i zapewnienia ochrony parkingu strzezonego dla usuwania pojazd6w z trybie art. 130a 

i 50a ww. ustawy. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok dochodach. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 

9 zwiqksza siq dochody w Wydziale Budzetu w wysokoici 13.990.384 z1 w powiatowym 

zadaniu pn. pn. ,,8.3. ~ r o d k i  finansowe pochodzqce z refundacji wydatkow z lat ubieglych 

na projekty: 104) ,,Rozbudowa ulicy Rojnej na odcinku od ul. Traktorowej do 

ul. Szczecinskiej"; 

Powyzszego zwiqkszenia dochodow dokonuje siq w zwiqzku z podpisaniem Umowy 

o dofinansowanie nr UDA-RPLD.01.01.00-00-013115-00 z dnia 9 lutego 2016 r. 

dotyczqcej ww. projektu. 

9 zmniejsza siq dochody w wysokoici 3.640.384 zl w gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale 

dochody: c) pozostde: - inne", z tego w: 

Biurze ds. Inwestycji w wysokoici 3.532.324 zl; 

Wydziale Ksiqgowoici w wysokoSci 108.060 zl; 

Zmniejszenie dochodow dotyczy wpiywow z podatku VAT. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok wydatkach. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia wydatkow w wysokoici 10.350.000 zl, 

z tego w: 

Zarzqdzie Dr6g i Transportu w wysokoSci 6.000.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq 

nizej wymienionych zadan majqtkowych: 



9 powiatowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. ,,Przebudowa ukladu 

drogowego wok01 stadionu t 6 d i  Widzew" w wysokoici 5.000.000 zl; 

W zwiqzku z koniecznoiciq zapewnienia prawidlowej obslugi komunikacyjnej rejonu 

wok61 powstajqcego stadionu Widzewa, biorqc pod uwagq ziy stan nawierzchni, 

konieczne jest wykonanie modernizacji ulicy Niciarnianej na odcinku od Al. Pilsudskiego 

do ul. Czechosiowackiej. 

9 gminnego pn. ,,Przebudowa ul. Augustyniaka na odcinku od ul. Ossowskiego do 

ul. Kasprzaka" w wysokoici 1.000.000 zl; 

Wprowadzenie zadania do planu w biezqcym roku spowodowane jest koniecznoiciq 

wymiany nawierzchni drogi ze wzglqdu na jej ziy stan techniczny. 

Wydziale ds. Zarzqdzania Projektami w wysokoici 600.000 zl z przeznaczeniem na 

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

Powyzsze zwiqkszenie Srodkow podyktowane jest koniecznoSciq zam6wienia uslug wsparcia 

w zakresie realizacji parking6w w czterech wybranych lokalizacjach w centrum, Lodzi, 

w modelu partnerstwa publiczno - prywatnego. 

Wydziale Sportu w wysokoici 3.750.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq nizej 

wymienionych gminnych zadiui pn.: 

9 ,,Promocja Miasta w zwiqzku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi ~wiatowej 

siatkarzy 2016 - 2018" w wysokoici 1.500.000 z1; 

Do budzetu wprowadza siq ww. zadanie z okresem realizacji 2016 - 201 8. 

L6di byla wspolgospodarzem 14 edycji Ligi ~wiatowej i zawsze impreza byla sukcesem 

organizacyjnym a hale wypeiniai komplet kibic6w. Rozgrywki maja charakter prestizowy 

i sq znakomitym polem promocji Miasta. W tym roku w turniejn, kt6ry moze by6 

zorganizowany w Lodzi zagra elita: mistrz olimpijski Rosja, mistrz Swiata Polska, mistrz 

Europy Francja i wicemistrz Ameryki Argentyna. 



9 ,,Promocja Miasta w zwiqzku z Mistrzostwami Europy siatkarzy w 2017 r." w wysokoici 

2.250.000 zi; 

Do budzetu wprowadza siq ww. zadanie z okresem realizacji 2016 - 2017. 

Siatkowka jest dla iodzkiego Srodowiska sportem szczegolnym, bo ma szerokie grono 

kibicow i kaida siatkarska impreza cieszy siq olbrzymiq popularnoSciq. Polski Zwiqzek 

Pilki Siatkowej zaproponowal w ramach oferty rozegranie w Lodzi pierwszej rundy bez 

Polakow, di-ugiej juz z naszq reprezentacjq i rundy finalowej, a takie zorganizowanie 

w MieScie ceremonii losowania finalow i kongresu europejskiego federacji CEV 

z udzialem przedstawicieli 55 pahstw. Ta oferta stwarza szansq na szerokq promocjq 

miasta i marki Lodz. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok wydatkach. 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq ponizszych zmian: 

9 zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoSci 5.000 z1 z gminnego zadania 

pn. ,,Rezenva celowa na realizacjq zadan biezqcych realizowanych w ramach programow 

dofinansowywanych ze Srodkow zewnqtrznych"; 

9 zwiqksza siq wydatki w Miejskim OSrodku Pomocy Spotecznej w todzi w wysokoici 

5.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,$'wietlice L6di". 

Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej aplikowai do Wojew6dzkiego Urzqdu Pracy w Lodzi 

o przyznanie dofinansowania na realizacjq ww, projektu. Ziozony wniosek uzyskal 

pozytywnq opiniq i zostal zakwalifikowany do realizacji. Przygotowana jest niezbqdna 

dokumentacja wymagana do podpisania umowy. Powyzszego przeniesienia dokonuje siq 

celem zabezpieczenia wkladu wlasnego niezbqdnego do realizacji tego projektu. 

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok wdatk6w. 

Z Wydzialu Budynk6w i Lokali dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoSci 

6.855.511 zl z nizej wymieniouych gminnych zadan majqtkowych pn.: 

9 ,,AZK L6di - G6ma - Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego 

- bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozinskiego 15 w Lodzi" 

w wysokoici 3.000.000 zi - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 



9 ,,AZK L6dz - G6ma - Wykonanie instalacji gazowej, budowa inst. c.0. 

i cwu wraz z osprzqtem w siedzibie Rady Osiedla ,,Wiskitnon przy 

ul. Kolumny 3 11 w todzi - algorytm" w wysokogci 15.000 zi; 

9 ,,AZK t 6 d i  - Polesie - Przebudowa obiektu przy ul. Objazdowej 17 

z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe" w wysokoici 2.627.000 zl; 

> ,,AZK t 6 d i  - Widzew - Adaptacja obiektu polozonego w todzi przy ul. Beskidzkiej 172 

z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla , ,Doha t6dki" - konkurs i algorytm" 

w wysokoSci 1.213.51 1 zl 

do Zarzqdu Lokali Miejskich z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gminnych 

z a d ~  majqtkowych pn.: 

,,Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny 

wielorodzinny przy ul. Rogoziliskiego 15 w todzi" w wysokoici 3.000.000 z1 - zadanie 

ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

,,Wykonanie instalacji gazowej, budowa inst. C.O. i cwu wraz z osprzqtem w siedzibie 

Rady Osiedla ,,Wiskitnon przy ul. Kolumny 311 w Lodzi - algorytm" w wysokoici 

15.000 z1; 

,,Przebudowa obiektu przy ul. Objazdowej 17 z przeznaczeniem na pomieszczenia 

tymczasowen w wysokoici 2.627.000 zl; 

,,Adaptacja obiektu polozonego w todzi przy ul. Beskidzkiej 172 

z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla ,,Dolina todki" - konkurs 

i algorytm" w wysokoici 1.213.51 1 zl. 

Powyzszego przeniesienia dokonuje siq w zwiqzku z uchwalq Nr XXIIIl561116 Rady 

Miejskiej w Lodzi z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej 

Zarzqd Lokali Miejskich i nadania jej statutu. 

Zgodnie z ww. uchwalq z dniem 1 kwietnia 2016 r. zostala utworzona nowa jednostka 

budzetowa pn. ,,Zarz+d Lokali Miejskich". 

Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 

8.500 z1 z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Katedralna" do Zarzqdu Lokali Miejskich 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Zakup i instalacja kotla 

gazowego w siedzibie Rady Osiedla Katedralna". 



Powyzszego przeniesienia dokonuje siq w zwiqzku z uchwalq Nr 148/1912016 Rady Osiedla 

Katedralna z dnia 30 marca 2016 r., zgodnie z kt6rq Srodki przeznaczone zostanq na zakup 

kotia gazowego do siedziby ww. Rady Osiedla. 

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

4.600 z1 z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Julianow - Marysin - Rogi" do Wydzialu 

Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gminnych zadan pn.: 

9 ,,Szkoly podstawowe" wysokoici 4.000 zi; 

9 ,,Przedszkolan w wysokoici 600 zl. 

Powyzszych zmian dokonuje siq zgodnie z niiej wymienionymi uchwalami Rady Osiedla 

Julianow - Marysin - Rogi z dnia 9 lutego 2016 r.: 

J Nr 9611512016, zgodnie z ktorq Srodki w wysokoici 2.000 zl przeznacza siq na 

zorganizowanie konkursu ,,Przyrodnicze skarby w dolinie Sokoi6wki" na terenie Szkoly 

Podstawowej Nr 120, przy ul. Centralnej dla uczni6w ze szkoi podstawowych z todzi, 

J Nr 9711512016, zgodnie z kt6rq Srodki w wysokoSci 2.000 zl przeznacza siq na 

zorganizowanie ,,Konkursu plastyczno - graficznego" na terenie Szkoly Podstawowej 

Nr 172 przy ul. Jaskrowej dla dzieci ze szk61 i przedszkoli z ww. Osiedla, 

J Nr 98/15/2016, zgodnie z kt6rq Srodki w wysokoSci 600 zi przeznacza siq na 

zorganizowanie ,,Konkursu plastycznego ,,Majowa t+a" na terenie Przedszkola Nr 45 

przy ul. Bieganskiego 9 dla dzieci ze szko1 i przedszkoli z ww. Osiedla. 

Z Wydzialu Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkalicami dokonuje siq przeniesienia 

wydatk6w w wysokosci 226.060 zl z gminnego zadania pn. ,,Wydatki dotyczqce Wydzialu 

Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami" do Straiy Miejskiej w Eodzi z przeznaczeniem 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki zaplanowane na dziaialnoSC Strazy Miejskiej". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq m. in. na wydatki zwiqzane z kosztami eksploatacji 

istniejqcego monitoringu Etap I i 11, na kt6re skiadajq siq: wyrniana akumulator6w w UPS 

zasilajqcych kamery, wymiana uszkodzonych ziqcz, kabli polqczeniowych i innych czqici nie 

podlegajqcych gwarancji, oplaty z tytulu najmu powierzchni elewacji budynkbw, na ktorych 



zainstalowane sq kamery, wymiana anten do iqcznoici radiowej w relacji Straz Miejska - 

Komenda Miejska Policji (IqcznoiC operatorow monitoringu z patrolami pelniqcymi sluzbq 

w terenie), szkolenia specjalistyczne os6b obsiugujqcych monitoring, zakup materialow 

eksploatacyjnych (tonery, papier do drukarek), materiatow biurowych. 

W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 1.129 zt 

z gminnego zadania pn. Wydatki i oplaty zwiqzane z prowadzonymi przez Wydziai 

zadaniami" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki zwiqzane 

z rozliczeniem dotacji celowych". 

Powyzszego przeniesienia dokonuje siq w zwipku z konicznoiciq zwotu, do L6dzkiego 

Urzqdu Wojew6dzkieg0, irodk6w wynikajqcych z rozliczeri um6w zawartych w ramach 

rzqdowego programu ,,Bezpieczna +" oraz Rzqdowego programu wspierania w 2015 r. 

organow prowadzqcych szkoiy podstawowe i szkoiy artystyczne realizujqce ksztaicenie 

og6lne w zakresie szkoiy podstawowej w obszarze rozwijania zainteresow~ uczniow przez 

promocje czytelnictwa wSr6d dzieci i miodziezy ,,Ksi@ki naszych marzeti". 

W Miejskim OSrodku Pomocy Spoiecznej w Lodzi dokonuje siq przeniesienia wydatk6w 

w wysokoici 382.595 zt z nizej wymienionych zadan: 

F powiatowego pn. ,,Rodziny zastqpcze" w wysokoici 150.480 zi; 

F gminnego pn. ,,Zasiiki i pomoc w naturze" w wysokoici 232.115 zh 

z przeznaczeniem na realizacje nizej wymienionych gminnych z a d d  pn.: 

,,Razem z Rodzinq" w wysokoSci 150.480 zi; 

,,Aktywny Krok" w wysokoici 232.115 zi. 

Miejski Oirodek Pomocy Spoiecznej aplikowal do Wojewodzkiego Urzqdu Pracy w Lodzi 

o przyznanie dofinansowania na realizacjq ww. projektow. Zlozone wnioski uzyskaly 

pozytywnq opiniq i zostaly zakwalifikowane do realizacji. Przygotowana jest niezbedna 

dokumentacja wymagana do podpisania umowy. Powyzszego przeniesienia dokonuje sie 

celem zabezpieczenia wkladu wlasnego niezbqdnego do realizacji tych projektow. 



Z Wydziaiu Kultury dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 3.687 zl 

z gminnego zadania pn. ,,Wydatki Wydzialu" do Biura Promocji i Turystyki 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Skonsolidowana obsluga zakupu 

w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na ogloszenie prasowe, w zwiqzku z ogloszeniem 

konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Nowego, kt6re realizowane jest przez Biuro 

w ramach skonsolidowanej obslugi zakupu powierzchni informacyjno - reklamowych. 

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

w sprawie uchwalenia budzetu miasta Eodzi na 2016 rok . 

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

udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2016 rok", kt6re wynikajq z wprowadzenia nowego 

zadania pn. ,,Wydatki zwiqzane z rozliczeniem dotacji celowych" z kwotq 1.129 zl. 

Na str. 7 uzasadnienia do projektu uchwaly kwotq 1.200 zl zastepuje siq kwotq 500 zl. 




















