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Projekt z dnia C?Z maja 201 6 r. 

UCHWMA NR 

(1 "&Y MIEJSKIEJ W E ODZI 
z dnia 

w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Eodzi 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 zwiqlm z art. 91 

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

(Dz. U. z 2015 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, 91 1, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 11 17, 1130, 1189, 

1190,1269, 1358,1513,1830, 1890 i2150 orazz2016r. poz. 195),RadaMiejskaw Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

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

Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: 

dziale 758 - R6ine rozliczenia 

rozdziale 75 8 14 - R6ine rozliczenia finansowe 

dochody bieiqce 

grninnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - doch6d z tytuh 

zwrotu doplaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Lodzi Sp. 

z 0.0.~'; 

zgodnie z zdqcznikiem Nr 1. 

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



Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 75 8 - R6ine rozliczenia 

rozdziale 758 14 - R6ine rozliczenia finansowe 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Dopiata zwrotna do Miejskiego Ogrodu 

Zoologicznego w Lodzi Sp. z 0.0."; 

zgodnie z zdqcznikiem Nr 2. 

$ 3 .  Zwiqksza siq dochody budietu rniasta Lodzi na 201 6 rok o kwotq 250.000 zi 

Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: 

dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotq 

rozdziale 85156 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Swiadczenia dla 

os6b nieobjqtych obowiqzkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego 

dochody bieiqce 

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

ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglrych z budzetu 

paJistwa na realizacj q zadaJi z zakresu administracj i rzqdowej"; 

zgodnie z zdqculikiem Nr 1. 

§ 4. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 201 6 rok o kwotq 250.000 23: 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotq 

rozdziale 85156 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Swiadczenia dla 

os6b nieobjqtych obowiqzkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego 

grupie wydatk6w - Dotacj e 



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

z budietu pafistwa na realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej"; 

zgodnie z zdqcznikiem Nr 2. 

5 5. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 201 6 rok o kwotq 35.585 zl 

Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

1) rozdziale 85201 - Plac6wki opiekuriczo - wychowawcze 2.860 zl 

dochody bieiqce 

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

j ednostki budzetowe oraz wpm z innych j ednostek organizacyjnych: 

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

2) rozdziale 85202 - Domy pomocy spolecznej 8.000 zl 

dochody biezqce 

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

j ednostki budietowe oraz wpm z innych j ednostek organizacyjnych: 

e) pozostale: - dochody Dom6w Pomocy Spolecznej"; 

3) rozdziale 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 24.725 zl 

dochody bieiqce 

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

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 

Cj 6. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 20 16 rok o kwotq 35.585 zl 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

1) rozdziale 85201 - Plac6wki opiekuficzo - wychowawcze 2.860 zl 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

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



2) rozdziale 85202 - Domy pomocy spolecznej 8.000 zl 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Publiczne domy pomocy spo3.ecznejm; 

3) rozdziale 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 24.725 zl 

grupie wydatk6w - Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

gmixlnym zadaniu pn. ,,Zasilki i pomoc w naturze"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 7. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 10.213.666 23: 

Zwipkszenia dochod6w dokonano w: 

dziale 600 - Transport i Iqcznoid 

rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje sip wydatk6w na drogi gminne) 

dochody majqtkowe w tym: na programy finansowane z udzidem irodkbw, 

o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

powiatowym zadaniu pn. ,,8.3. Srodki finansowe pochodzqce z refundacji 

wydatk6w z lat ubieglych na projekty: 105) ,,Przebudowa ulicy SW. Teresy 

od Dzieciqtka Jezus na odc. od linii kolejowej nr 15 relacji L6di Kaliska - 

Bednary do ul. Szczeciriskiej w Lodzi - odcinek od ul. Szczeciliskiej do 

ul. Traktorowej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

5 8. Zrnniejsza sip wydatki budzetu miasta Eodzi na 20 16 rok o kwotp 3.961.425 zl 

Zrnniejszenia wydatk6w dokonano w: 

1) dziale 600 - Transport i Iqcznoid o kwotp 

rozdziale 6001 6 - Drogi publiczne gminne 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 



gminnym zadaniu pn. ,,Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny 

do rzeki Olech6wki i budowa chodnika w ul. Kolurnny" - zadanie ujqte 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

2) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotq 

rozdziale 75095 - Pozostala dzialalno56 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Utrzymanie portalu internetowego shzqcego do 

kontakt6w z mieszkdcami"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5.9. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 20 16 rok o kwotq 25.143.3 02 zl 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

1) dziale 750 - Administracj a publiczna o kwotq 

rozdziale 75 095 - Pozostda dzidalnos'd 

grupie wydatk6w - Wniesienie wldad6w do sp6lek 

gminnych zadaniach pn.: 

a) ,,Wniesienie wkladu pienipinego na podwyzszenie kapitalu 

zakladowego oraz objqcie udzid6w w Miejskim Przedsiqbiorstwie 

Komunikacyjnym - L6di Sp. z 0.0." 21.000.000 zl, 

b) ,,Wniesienie wldadu pieniqznego na podwyzszenie kapitah 

zakladowego oraz objqcie udzial6w w L6dzkim Regionalnym Parku 

Naukowo - Technologicznym Sp. z 0.0." 3.700.000 zl, 

c) ,,Wniesienie wHadu pieniqznego na podwyiszenie kapitah 

zakladowego oraz objqcie udzid6w w Miejskim Ogrodzie 

Zoologicznym Sp. z 0.0." 405.363 zl; 

2) dziale 801 - OSwiata i wychowanie o kwotq 

rozdziale 80 10 1 - Szko'ry podstawowe 

grupie wydatk6w - Na programy fmansowane z udzialem Srodk6w, 

o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 



gminnych zadaniach pn.: 

a) ,,Projekt ,,CLIL dla dzieci" (,,CLIL for children")" 22.036 zl, 

b) ,,Projekty Erasmus+ 201412017 - ,,Pod wsp6lnym niebem - otwarte 

urnysly i r6wne prawa dla wszystkich" (,,Under the Same Sky, open 

minds and equal rights for all")" 15.903 zl; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 10. Zwiqksza siq deficyt budietu miasta Lodzi na 20 16 rok o kwotq 10.968.21 1 zl 

5 1 1. Zwiqksza sig przychody w 20 16 roku o kwotg 10.968.21 1 zl 

pochodzqce z wolnych Srodk6w j ako nadwyiki Srodk6w pieniqinych na 

rachunku bieiqcym budietu; 

zgodnie z zdqcznikiem Nr 3. 

5 12. Deficyt budietu Miasta wynosi 168.732.712 zl 

i zostanie sfinansowany: 

1) d?xgoterminowyrni kredytami bankowymi na rynlcu zagranicznym 

w wysokogci 143.516.809 zl 

2) powczkami z Wojew6dzkiego Fmduszu Ochrony ~rodowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysokoici 3.500.000 zl 

3) wolnymi Srodkami jako nadwyikq Srodk6w pieniqinych na rachunku 

bieiqcym budietu, wynikajqcych z rozliczeri kredyt6w i poiyczek z lat 

ubieglych w wysokoici 21.715.903 zl 

5 13. Zrnniejsza siq wydatki budietu rniasta Lodzi na 20 16 rok o kwotq 14.076 zl 

Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 758 - R6ine rozliczenia 

rozdziale 7581 8 - Rezenvy og6lne i celowe 

grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 



gmirlnym zadaniu pn. ,,Rezenva celowa na wydatki osobowe jednostek 

organizacyjnych miasta z tytuh wynagrodzefi w tym na odprawy emerytalno 

- rentowe oraz nagrody jubileuszowe"; 

zgodnie z zdqcznikiem Nr 2. 

5 14. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 20 1 6 rok o kwotq 14.076 zl 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 853 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 85333 - Powiatowe urzqdy pracy 

grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki dotyczqce Powiatowego Urzqdu Pracy 

w Lodzi"; 

zgodnie z zdqcznikiem Nr 2. 

5 15. Dokonuj e siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi 

na 20 16 rok wydatk6w: 

1) w dziale 600 - Transport i lqcznoS6 kwotq 2.456.909 zl 

rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi 

gminne) 

z grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

powiatowego zadania pn. ,,Przebudowa ukladu drogowego wok61 

Multimodalnego Dworca L6di - Fabryczna" - zadanie ujqte 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

do grupy wydatkdw - Inwestycj e i zakupy 

w tym: na programy finansowane z udziakem 4rodk6w, o kt6rych mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Budowa ul. Nowowqglowej 

w Lodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcil'lskiego wraz 



z rozbudowa, skrzyiowania z ul. Kopciliskiego" - zadanie ujpte 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

2) z dziah 750 - Administracja publiczna kwotp 

rozdziah 75095 - Pozostala dzialalnosd 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnych zadd  pn. : 

a) ,,Osiedle Katedralna" 

b) ,,Osiedle Stary Widzew" 

2.000 21, 

5.300 zl, 

do : 

dzidu 80 1 - OSwiata i wychowanie 

- rozdziah 80101 - Szkoly podstawowe 2.000 zl 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

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

- rozdziah 80102 - Szkoly podstawowe specjalne 2.000 zl 

gmpy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Szko?~ podstawowe specjalne", 

- rozdziah 80 104 - Przedszkola 2.1 00 zl 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjp pinnego zadania pn. ,,Przedszkola", 

- rozdziah 80 1 1 0 - Gimnazja 1.200 zl 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacj p p innego zadania pn. ,,GimnazjaY'; 

3) z dziah 750 - Administracja publiczna kwotp 

rozdziah 75095 - Pozostala dzidalnoSC 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnych zadari pn. : 

a) ,,Osiedle Karolew - Retkinia Wsch6d" 

b) ,,Osiedle Zdrowie -Maniay' 

do : 

dziah 852 - Pomoc spoleczna 

700 zl, 

500 zl, 



rozdziah 85202 - Domy pomocy spolecznej 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Publiczne domy pomocy 

~polecznej'~; 

4) z dziah 750 - Adrninistracja publiczna kwotq 

rozdziah 75095 - Pozostala dzialalnoS6 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Osiedle Stary Widzew" 

do : 

dziah 853 - Pozostde zadania w zakresie polityki spolecznej 

rozdziah 853 05 - 2.l.obk.i 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Miejski Zesp61 Zlobk6wn; 

zgodnie z zdqcznikiem Nr 2. 

$ 16. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 17. W uchwale Nr XXIIl53 1/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 20 15 r. 

w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 

z 2016 r. p0z.1017)~ w Zalqczniku Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji 

udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 201 6 rok", wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

1) w zapisie ,,851, 85156 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegtych z budietu 

pkstwa na realizacjq z a d k  z zakresu administracji rzqdowej" w kolumnach 4, 5 i 6 kwotg 

280.000 zl zastqpuje siq kwotq 530.000 zl; 

2) w pozycji ,,Og6lem": 

a) w kolurnnie 4 kwotp 336.464.122 zl zastppuje siq kwotq 336.714.122 zl, 

b) wkolurnnie 5 kwotq 171.106.016 zl zastqpuje sip kwotq 171.356.016 zl, 

c) w kolurnnie 6 kwotg 74.836.546 zl zastqpuje siq kwotq 75.086.546 zl. 



§ 18. 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 t odzi 

0 '* 
Mi os awa Mgczkorvska 



Uzasadnienie 

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

w budzecie miasta Lodzi na 20 16 rok. 

Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok dochod6w i wvdatk6w 

L6 1 - 2 uchwah). 

W Oddziale Nadzoru WlaScicielskiego dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 

16.650.000 zl, z tego: 

> dochodow w gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostde dochody: c) pozostale: - dochod z tytulu 

zwrotu doplaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Lodzi Sp. z 0.0."; 

wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Doplata zwrotna do 

Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Lodzi Sp. z 0.0.". 

W zwiqzku z uzyskanq przez Zarzqd Zieleni Miej skiej w dniu 23 marca 20 16 r. indywidualnq 

interpretacjq podatkowq, wydanq przez Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi, wkiad 

niepieniqzny w postaci zorganizowanej czqici przedsiqbiorstwa wniesiony do Spolki, nie 

stanowi zorganizowanej czqSci przedsiqbiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug, wobec czego wniesienie tego aportu stanowi 

czynnoiC, ktora podlega ww. ustawie. Wobec powyzszego MOZ Sp. z 0.0. w todzi zmuszony 

jest zaplaciC do Urzqdu Skarbowego podatek VAT od aportu w wysokoSci l-qcznej 

16.650.000 zl. Obecnie sp6lka nie dysponuje wlasnymi Srodkami finansowymi w takiej 

wysokoSci aby zaplaciC naleiny w terminie podatek. Dopl-ata bqdzie zwrocona do budzetu 

Miasta po otrzyrnaniu przez Miejski Ogr6d Zoologicmy w Lodzi Sp. z 0.0. zwrotu 

nadpiaconego podatku VAT. 

Zwiekszenie ulanowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok dochod6w i wvdatk6w 

L6 3 - 4 uchwah). 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 250.000 zl, z tego; 



F dochod6w w Powiatowym Umqdzie Pracy w Eodzi w powiatowym zadaniu 

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

w latach ubieglych z budietu pafistwa na realizacjq zadafi z zakresu administracji 

rzqdowej"; 

F wydatk6w w Wydziale Budietu z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania 

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

zadafi z zakresu administracji rzqdowej". 

W zwiqzkx z wdroieniem nowych raport6w umoiliwiajqcych szczeg6lowq analizq os6b 

ubezpieczonych (raporty potwierdzajqce okresy zatrudnienia i ubezpieczenia - U1 oraz 

raporty potwierdzajqce zbieg tytu16w ubezpieczenia - U3) zaistniala koniecznoSd 

sporzqdzenia zwiqkszonej liczby korekt deklaracji ZUS, w tym skladki na ubezpieczenie 

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

zdrowotnego) za lata ubiegle. Wobec powyiszego zachodzi koniecznoid zwiqkszenia planu 

dochod6w. 

Poniewai Srodki te podlegaja, rozliczeniu z L6dzkim Urzqdem Wojew6dzkim jako dotacja 

pobrana w nadmiernej wysokoici jednoczeSnie wystqpuje koniecznoSd zwiqkszenia planu 

wydatkbw. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok dochod6w i wydatk6w 

W Miejskim Oirodku Pomocy Spolecznej Lodzi dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 

35.585 zl, z tego: 

F dochod6w w niiej wymienionych zadaniach: 

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

w p m  z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody plac6wek 

opiekuhczo - wychowawczych" w wysokoSci 2.860 23.; 

Zwiqkszenia dochod6w dokonuje siq w zwiqzku z otrzymaniem, przez Dom Dziecka 

Nr 13 przy ul. Wygodnej 20, darowizny (Srodki zebrane na koncercie 

charytatywnym) . . 



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

budietowe oraz wplywy z innych j ednostek organizacyjnych: e) pozostale: 

- dochody Dom6w Pomocy Spolecznej" w wysokoici 8.000 zl; 

gminnym pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne" w wysokoici 24.725 zf; 

Zwiqkszenie dochod6w zwiqzane jest z wypfatq, przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, 

zasilkow pogrzebowych. 

> wydatk6w w niiej wymienionych zadaniach: 

powiatowym pn. ,,Placbwki opiekuhczo - wychowawcze" w wysokoici 2.860 zl; 

~ rodk i  z darowizny przenaczone zostanq na wypoczynek letni wychowanldw Domu 

Dziecka Nr 13. 

powiatowym pn. ,,Publiczne domy pomocy spolecznej" w wysokoici 8.000 zl; 

~ rodk i  przeznaczone zostanq na wydatki zwipane z pochbwkiem dw6ch zmarlych 

mieszkahc6w Domu Pomocy Spolecznej ,,Wf6kniarzm w Eodzi przy 

ul. Krzemienieckiej 719. 

gminnym pn. ,,Zasilki i pomoc w naturze" w wysokoici 24.725 zl; 

Miejski OGrodek Pomocy Spokecznej s f m s o w d  koszty zwiqzane z ushgami 

pogrzebowymi w zwiqzku z powyiszym zwrot dokonany przez ZUS przeznacza siq na 

uzupelnienie tych wydatk6w. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok dochoddw (6 7 

Zwiqksza siq dochody w Wydziale Budietu w wysokoici 10.213.666 z1 w powiatowym 

zadaniu pn. ,,8.3. ~ rodki  finansowe pochodzqce z rehdacj i  wydatk6w z lat ubieglych na 

projekty: 105) ,,Przebudowa ulicy SW. Teresy od Dzieciqtka Jezus na odc. od linii kolejowej 



nr 15 relacji Lodi Kaliska - Bednary do ul. Szczecinskiej w Lodzi - odcinek od ul. 

Szczecinskiej do ul. Traktorowej". 

W zwiqzku z podpisaniem w dniu 31 marca 2016 r. Umowy nr UDA-RPLD.01 .O1.00-00- 

012115-00 o dofinansowanie projektu pn. ,,Przebudowa ulicy SW. Teresy od Dzieciqtka Jezus 

na odc. od linii kolejowej nr 15 relacji L6di Kaliska - Bednary do ul. Szczeciliskiej w Lodzi - 

odcinek od ul. Szczecinskiej do ul. Traktorowej" dokonuje siq ww. zwiqkszenia. 

Zmnieiszenie planowanych w budiecie rniasta Eodzi na 2016 rok wdatk6w (8 8 

uchwab). 

W budzecie zmniejsza siq wydatki o kwotq 3.961.425 zl, z tego w: 

Zarzqdzie Dr6g i Transportu w wysokoici 3.934.525 zl. w gminnym zadaniu majqtkowym, 

ujqtyrn w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. ,,Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od 

ul. Kolumny do rzeki Olechbwki i budowa chodnika w ul. Kolumny"; 

Z uwagi na fakt, ze Lodzka Spolka Infrastrukturalna zaplanowala budowq infrastruktury 

podziernnej w ul. Zygmunta na 20 16 r., konieczne jest dostosowanie harmonogramu 

wykonania robot drogowych na przedmiotowej ulicy, do prac wykonywanych przez Lbdzkq 

Sp6lkq Infrastrukturalnq. 

W zwi&u z powyzszyrn realizacja robot drogowych bqdqcych w zakresie ZDiT jest 

uzalezniona od postqpu prac wykonywanych przez Lodzkq Sp6lkq Infrastrukturalnq i z uwagi 

na ich maczny zakres nie ma moiliwoici wykonania w 2016 r. zakladanego przez ZDiT 

planu, moiliwe bqdzie jedynie rozpoczqcie robot drogowych. 

Majqc na uwadze powyisze zachodzi koniecznoik przeniesienia irodk6w w ramach 

przedmiotowego zadania z roku 2016 na 2017 rok w kwocie 3.934.525 zl. 

Biurze ds. Partycypacji Spolecznej w wysokoici 26.900 zl z gminnym zadaniu 

pn. ,,Utrzymanie portalu internetowego sluiqcego do kontaktow z mieszkaricami". 

Powyzsze Srodki stanowiq oszczqdnoici po przeprowadzonej procedurze przetargowej. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wydatk6w (6 9 

uchwah). 



W budiecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia wydatk6w w wysokoici 25.143.302 zl, 

z tego w: 

Oddziale Nadzoru WlaScicielskiego w wysokoici 25.105.363 zl z przeznaczeniem na 

realizacj q niiej wymienionych gminnych zadari maj qtkowych pn. : 

9 ,,Wniesienie wkladu pieniqinego na podwyiszenie kapitalu zakladowego oraz objqcie 

udzial6w w Miejskim Przedsiqbiorstwie Komunikacyjnym - L6di Sp. z 0.0." 

w wysokoici 21.000.000 zl; 

~rodk i  pieniqvle wniesione na pokrycie podwyiszonego kapitalu zakladowego w MPK 

L6di Sp6lka z 0.0. przeznaczone zostanq na inwestycje realizowane przez Spblkq, w tym 

modernizacjq zaj ezdni. 

P ,,Wniesienie wHadu pieniqinego na podwyiszenie kapitah zakladowego oraz objqcie 

udzid6w w L6dzkim Regionalnym Parku Naukowo - Technologicznym Sp. z 0.0," 

w wysokoici 3.700.000 zl; 

Powyisze irodki przeznaczone zostana, na rozw6j sp61.ki. 

9 ,,Wniesienie wkladu pieniqinego na podwyiszenie kapitalu zakladowego oraz objqcie 

udzial6w w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z 0.0." w wysokoici 405.363 zl; 

Powyisze Srodki sa, niezbqdne do oplacenia podatku od czynnoici cywilnoprawnych od 

aktu zaloiycielskiego sp6lki. 

Wydziale Edukacji w wysokoici 37.939 zl z przeznaczeniem na realizacjq niiej 

wymienionych gminnych zadari pn. : 

> ,,Projekt ,,CLIL dla dzieci" (,,CLIL for children")" w wysokoici 22.036 zl - projekt 

realizowany j est przez Szkolr; Podstawowa, Nr 1 99 w Lodzi; 

Powyisze Srodki przeznaczone zostanq m. in. na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 

z tytuh um6w - zleceli os6b prowadzqcych zajqcia kulturowo - jqzykowe, obslugq 

finansowa, i koordynacjq projektu, zakup artykul6w biurowych, koszty ushg 

fotograficznych, pocztowych i introligatorskich, koszty podrdiy sMbowych 

zagranicznych, szkolenia. 



> ,,Projekty Erasmus+ 20 14/20 17 - ,,Pod wsp6lnyrn niebem - otwarte umysly i r6wne prawa 

dla wszystkich" (,,Under the Same Sky, open minds and equal rights for all")" 

w wysokoSci 15.903 zl - projekt realizowany jest przez Szkoiq Podstawowq nr 190 w 

Lodzi; 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq m. in. na zakup artykul6w papierniczych, pomocy 

dydaktycznych, zakup ushg zwiqzanych z organizacjq warsztatdw i wycieczek krajowych 

zwiqzanych z tematykq projektu, k o s m  podr6iy sSuibowych zwiqzanych z organizacjq 

mobilnoSci do kraj6w partnerskich. 

Zwiekszenie planowanego w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok deficytu (5  10 - 12 

uchwaly). 

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

2016 rok deficyt o kwotq 10.968.211 zl z jednoczesnym zwiqkszeniem przychod6w 

pochodzqcych z wolnych Srodk6w jako nadwyzki Srodk6w pieniqinych na rachunku 

biezqcym budzetu. 

Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi 168.732.712 zl. 

Zrniany w planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wydatkach (6 13 - 14 

uchwaly). 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq poniiszych zmian: 

> zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoici 14.076 zl w grninnym zadaniu 

pn. ,,Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytuh 

wynagrodzeri w tym na odprawy emerytalno - rentowe oraz nagrody jubileuszowe"; 

> zwiqksza sip wydatki w Powiatowym Umqdzie Pracy w Lodzi w wysokoici 14.076 zl: 

przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Wydatki dotyczqce Powiatowego 

Urzqdu Pracy w Lodzi"; 

Powyzszego zwiqkszenia dokonuje siq w z w i e u  z koniecznoSciq wyplaty dw6ch odpraw 

poimiertnych, w wysokoSci polowy szeSciomiesiqcznego wynagrodzenia, po zmarlych 

pracownikach Urzqdu. 



Przeniesienia planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wydatk6w (6 15 

uchwah). 

W Zarzqdzie Dr6g i Transportu dokonuje siq przeniesienia wydatkbw w wysokoSci 

2.456.909 zl z powiatowego zadania majqtkowe, ujqtego w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, pn. ,,Przebudowa ukladu drogowego wok01 Multimodalnego Dworca Lodi - 

Fabryczna" z przeznaczeniem na realizacjq nowego powiatowego zadania majqtkowego, 

ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. ,,Budowa ul. Nowowqglowej w Lodzi 

na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcinskiego wraz z rozbudowq skrzyzowania 

z ul. Kopcinskiego". 

Wprowadzenie powyiszych zmian zwiqzane jest z podpisaniem z dniem 31 marca 2016 r. 

umowy o dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa ul. Nowowqglowej w Lodzi na odc. od 

ul. Wierzbowej do ul. Kopcinskiego wraz z rozbudowq skrzyiowania z ul. Kopcinskiego" 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewbdztwa Lbdzkiego na lata 20 14 - 
2020. 

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

7.300 zl z nizej wymienionych gminnych zadan pn.: 

P ,,Osiedle Katedralna" w wysokoici 2.000 zl; 

P ,,Osiedle Stary Widzew" w wysokoSci 5.300 zl; 

do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadan: 

gminnego pn. ,,Szkoly podstawowe" w wysokofici 2.000 zl, 

gminnego pn. ,,Przedszkola" w wysokoSci 2.100 zl, 

gminnego pn. ,,GimnazjaM w wysokoSci 600 zl, 

powiatowego pn. ,,Szkoly podstawowe specjalne" w wysokosci 2.000 zl. 

Powyzszych zmian dokonuje siq zgodnie z nizej wymienionymi uchwalami: 

J Nr 8411 611 6 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 16 marca 201 6 r., zgodnie z kt6rq Srodki 

w wysokoSci 2.100 zl przeznacza siq, w r6wnej kwocie po 300 zl, na zakup pomocy 

dydaktycznych dla uczestnikow biorqcych udzial w ,,Olimpiadzie Przedszkolakow" dla 

niiej wyrnienionych przedszkoli: 

- Przedszkola Publicznego Nr 13 8 w Lodzi przy ul. Przqdzalnianej 40, 



- Przedszkola Publicznego Nr 107 przy ul. J6zefa 19, 

- Przedszkola Publicznego Nr 15 w Lodzi przy ul. Wysokiej 28, 

- Przedszkola Publicznego Nr 1 85 w Lodzi przy ul. Szpitalnej 13, 

- Przedszkola Publicznego Nr 224 w Lodzi przy ul. Kopciliskiego 54, 

- Przedszkola Publicznego Nr 83 w Lodzi przy ul. Zbiorczej 3, 

- Przedszkola Publicznego Nr 10 w Lodzi przy ul. Przqdzalnianej 70; 

J Nr 85/16/16 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 16 marca 2016 r., zgodnie z kt6rq Srodki 

w wysokoSci 2.400 zl przeznacza siq na zakup nagrbd, napojbw, slodyczy dla dzieci 

biorqcych udzial w imprezach organizowanych z okazji Dnia Dziecka przez szko'ry 

z terenu dzidania Rady (w r6wnej kwocie po 400 zl) dla niiej wymienionych szk6l: 

- Szkoly Podstawowej Nr 29 w Lodzi przy ul. Przqdzalnianej 70, 

- Szkoly Podstawowej Nr 4 w Lodzi przy ul. Pilsudskiego 10 1, 

- Szkoly Podstawowej Nr 37 w Lodzi przy ul. Szpitalnej 9/11, 

- Szkoly Podstawowej Nr 170 w Lodzi przy ul. Miedzianej 1/3, 

- Gimnazjum Publicznego Nr 32 w Lodzi przy ul. Fabrycznej 4, 

- Gimnazjum Publicznego Nr 28 w Lodzi przy ul. Kopciliskiego 54; 

J Nr 140/18/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 7 marca 2016 r. Srodki w wysokoSci 

2.000 zl przeznaczone zostanq na wsp6lorganizacjq z Zespolem Szk61 Specjalnych Nr 6 

w Lodzi konkursu pn. ,,Aniolkowe Nutki". 

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

1.200 zl z niiej wymienionych gminnych zadah pn.: 

P ,,Osiedle Karolew - Retkinia Wsch6d" w wysokoici 700 zl; 

> ,,Osiedle Zdrowie - Mania" w wysokoici 500 zl; 

do Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Eodzi z przeznaczeniem na realizacjq 

powiatowego zadania pn. ,,Publiczne domy pomocy spolecznej". 

Powyiszej zmiany dokonuje siq zgodnie z niiej wymienionymi uchwalami: 

J Nr 74/15/16 Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wsch6d z dnia 17 marca 2016 r., zgodnie 

z kt6rq Srodki w wysokoSci 700 zl przeznacza siq na zorganizowanie w dniu 22 czenvca 

2016 r. ,,Pikniku dla senior6wyY na terenie Domu Pomocy Spolecznej ,,Wl6kniarz" 

im. Jana Pawla I1 w Lodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9; 



J Nr 39/13/16 Rady Osiedla Zdrowie - Mania z dnia 14 marca 2016 r., zgodnie z kt6rq 

Srodki w wysokoici 500 zl przeznacza siq na spotkanie integracyjne z seniorami w Domu 

Pomocy Spolecznej Wlokniarz przy ul. Krzemienieckiej 719. 

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

300 zl z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Stary Widzew" do Miejskiego Zespolu ~ lobk6w 

w Lodzi z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Miejski Zesp6l Zlobk6wW. 

Zgodnie z uchwalq Nr 8 311 611 6 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 1 6 marca 20 1 6 r. Srodki 

przemaczone zostanq na zakup pomocy dydaktycznych dla Zlobka Publicznego Nr 7 

w Lodzi przy ul. Szpitalnej 1 1. 

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 (6 17 uchwab). 

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

udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2016 rok", kt6re wynikajq ze zwiqkszenia dotacji 

w zadaniu pn. ,,Rozliczenie dotacji otrzyrnanej w latach ubieglych z budzetu panstwa 

na realizacjq zadsui z zakresu administracji rzqdowej" o kwotq 280.000 zl. 



Zalqcznik Nr 1 
do uchwaly Nr 
Rady Miej skiej w Lodzi 
z dnia 

Zestawienie 

zmian budietu miasta Lodzi na 20 16 rok 

Zwiqkszenia 

6 

27 149 251 

16 674 725 

16 650 000 
16 650 000 
16 650 000 

24 725 

24 725 
24 725 

10 474 526 

10 213 666 

10 213 666 

10 213 666 

DziaZ 

1 

75 8 

852 

600 

8 

3 

0970 

0970 

6207 

Rozdz. 

2 1 

75814 1 

85214 

60015 

TreS6 Zmniejszenia 

4 5 

Zmiany po stronie dochod6w 

Gmina 

R6ine rozliczenia 
R6ine rozliczenia finansowe 
W p m  z r6inych dochod6w 

Pomoc spoleczna 
Zasilki i pomoc w naturze oraz 
sMadki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
W p m  z r6inych dochod6w 

Powiat 

Transport i IqcznoSC 
Drogi publiczne w miastach na 
prawach powiatu (w rozdziale nie 
ujmuj e siq wydatk6w na drogi 
grninne) 
Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udzialem Srodk6w europej skich 
oraz Srodkbw, o kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 1 plct 3 oraz ust. 3 plct 5 i 
6 ustawy, lub platnoSci w ramach 
budietu Srodk6w europejskich, z 
wylqczeniem dochod6w 
Masyfikowanych w paragrafie 625 



Ochrona zdrowia 250 000 
Skladki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz Swiadczenia dla 

Pomoc spoleczna 10 860 
Plac6wki opiekuriczo- 
wychowawcze 2 860 
WpSywy z otrzymanych spadkbw, 
zapis6w i darowizn w postaci 
pieniqinej 2 860 
Domy pomocy spolecznej 8 000 
W p m  z r6inych dochod6w 8 000 



Zalqcznik Nr 2 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

Zestawienie 

zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 20 16 rok 

Zmniejszenia Zwiekszenia TreSd Dzial Rozdz. 

1 

600 

750 

2 1 

60016 

75095 

5 6 

6441210 44558672 

3 984 301 41 823 627 

3 934 525 
3 934 525 

3 934 525 

35 700 25 105 363 
35700 25105363 

35 700 

26 900 
2 000 

5 600 

700 

500 

25 105 363 

21 000 000 

3 

grupa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

4 

Zmiany po stronie wydatk6w 

Gmina 

Transport i IqcznoSC 
Drogi publiczne grninne 

Inwestycj e i zakup y 
z zadania pn. "Przebudowa ul. 
Zygmunta na odc. od ul. Kolumny 
do rzeki Olech6wki i budowa 
chodnika w ul. Kolumny" 

Administracj a publiczna 
Pozostda dziaIalnoS6 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "Utrzymanie portalu 
internetowego s'iuiqcego do 
kontakt6w z mieszkaricami" 
z zadania pn. "Osiedle Katedralna" 
z zadania pn. " Osiedle Stary 
Widzew" 
z zadania pn. "Osiedle Karolew - 
Retkinia Wsch6d" 
z zadania pn. "Osiedle Zdrowie- 
Mania" 

Wniesienie wklad6w do sp6lek 
na zadanie pn. " Wniesienie wldadu 
pieniqinego na podwyzszenie 



4 
kapitah zakladowego oraz objqcie 
udzid6w w Miej skim 
Przedsiqbiorstwie 
Komunikacyjnym - Lddi Sp. z 
0.0." 
na zadanie pn. " Wniesienie wkladu 
pieniqinego na podwyiszenie 
kapitah zakladowego oraz objqcie 
udziddw w L6dzkim Regionalnyrn 
Parku Naukowo - 
Technologicznym Sp. z 0.0." 
na zadanie pn. " Wniesienie wkladu 
pieniqinego na podwyiszenie 
kapitalu zakladowego oraz objqcie 
udzid6w w Miejskim Ogrodzie 
Zoologicznym Sp. z 0.0." 

75814 

75818 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Szko'ry 
podstawowe" 
Na programy finansowane z 
udzialem Srodkbw, o kt6rych 
mowa w art. 5 ust. I pkt 2 i 3 
na zadanie pn. "Projekt ,,CLIL dla 
dzieci" (" CLIL for children")" 
na zadanie pn. "Projekty Erasmust- 
201412017 - "Pod wsp6lnym 
niebem - otwarte umysly i rdwne 
prawa dla wszystkich" ("Under the 

OSwiata i wychowanie 
Szko'ry podstawowe 

g*pa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

43 239 
39 939 

Rdine rozliczenia 
R6ine rozliczenia finansowe 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Doplata zwrotna 
do Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego w Lodzi Sp. z 0.0." 
Rezerwy ogdlne i celowe 

Wynagrodzenia i skladki 
z zadania pn. "Rezenva celowa na 
wydatki osobowe jednostek 
organizacyjnych miasta z tytuh 
wynagrodzeh w tym na odprawy 
emerytalno - rentowe oraz nagrody 
jubileuszowe" 

14 076 

14 076 

14 076 

16 650 000 
16 650 000 

16 650 000 



rights for all")" I I 

6 4 
Same Sky, open minds and equal 

5 

Przedszkola 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. " Gimnazj a" 

2 100 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Przedszkola" 
Gimnazj a 

2 100 

1 200 

Pomoc spoleczna 
Zasilki i pomoc w naturze oraz 

grupa 
wydatkbw 

24 725 

grupa 
wydatkbw 

Pozostale zadania w zakresie 
polityki spolecznej 
Zlobki 

skladki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
~wiadczenia na rzecz os6b 
fizycznych 
na zadanie pn. "Zasilki i pomoc w 
naturze" 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Miejski Zesp61 
Zlobk6w" 

24 725 

24 725 

Powiat 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Przebudowa ukladu 
drogowego wok61 Multimodalnego 
Dworca L 6 d i  - Fabryczna" 

Transport i lqczno5C 
Drogi publiczne w miastach na 
prawach powiatu (w rozdziale nie 
ujmuje siq wydatk6w na drogi 
gminne) 

Inwestycj e i zakupy 
w tym: 
na programy finansowane z 
udzialem Srodkbw, o ktdrych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
na zadanie pn. "Budowa ul. 
Nowowqglowej w Lodzi na odc. 

2 456 909 

2 456 909 



6 

2 000 
2 000 

2 000 

250 000 

250 000 

250 000 

12 060 

2 860 

2 860 

9 200 

9 200 

14 076 
14 076 

14 076 

5 4 
od ul. Wierzbowej do ul. 
Kopci6skiego wraz z rozbudowq 
skrzyiowania z ul. Kopciriskiego" 

OSwiata i wychowanie 
Szkoky podstawowe specjalne 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Szkoly 
podstawowe specjalne" 

Ochrona zdrowia 
SHadki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz Bwiadczenia dla 
os6b nieobjqtych obowiqzkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego 

Dotacj e 
na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji 
otrzyrnanej w latach ubieglych z 
budietu pafistwa na realizacjq 
zadafi z zakresu administracji 
rzqdowej " 

Pomoc spolreczna 
Plac6wki opiekuiczo- 
wychowawcze 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Plac6wki 
opiekuriczo-wychowawcze" 
Domy pomocy spo'iecznej 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Publiczne domy 
pomocy spolecznej" 

Pozostale zadania w zakresie 
polityki spolecznej 
Powiatowe urzqdy pracy 

-r 

Swiadczenia na rzecz os6b 
fizycznych 
na zadanie pn. " Wydatki dotyczqce 
Powiatowego Urzqdu Pracy w 
Lodzi" 

3 

P P a  
wydatk6w 

W P a  
wydatk6w 

P P a  
wydatk6w 

W P a  
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

1 

801 

85 1 

852 

853 

2 

80102 

85 156 

85201 

85202 

85333 



Zalqcznik Nr 3 
do uchwaly Nr 
Rady Miej skiej w lodzi 
z dnia 

Zestawienie 

zmian w przychodach w 20 16 roku 

w zl 

8 

950 

Wyszczeg6lnienie 

Wolne Brodki, o M6rych mowa w art. 217 ust. 2 

pkt 6 ustawy 

Razem 

Przychody 

Zmniejszenia Zwiqkszenia 

10 968 211 

10 968 211 
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