
Druk Nr 166120 16 

Projekt z dnia 16 maja 20 16 r. 

AUTOPOPRAWKA 

REZYDENTA MIASTA tODZI 

z dnia 23 maja 2016 r. 

iejskiej w todzi w sprawie zmian budietu oraz zmian 

w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok. 

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

w budzecie miasta todzi na 201 6 rok, wprowadzam nastqpuj qce zmiany: 

1) dodaje siq 5 5 - 10 w brzmieniu: 

,,§ 5. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 201 6 rok o kwotq 6.796 zl 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 750 - Administracja publiczna 

rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 

dochody biezqce w tym: na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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

gminnym zadaniu pn. ,,8.3. ~ r o d k i  finansowe pochodzqce z refundacj i 

wydatkow z lat ubieglych na projekty: 106) ,,Przyjedi. Zobacz. Zainwestuj ."; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

fj 6. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta todzi na 20 16 rok o kwotq 

Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 750 - Administracja publiczna 

rozdziale 75075 - Promocj a j ednostek samorzqdu terytorialnego 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 



gminnych zadaniach pn.: 

1) ,,DzialalnoSC zwiqzana z obslugq inwestorow" 61.100 zt; 

2) ,,Promocja przedsiqbiorczoSci, udzial w konferencjach i targach, 

organizacj a konkurs6w" 45.000 zl; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

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

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 750 - Administracja publiczna 

rozdziale 75 075 - Promocj a j ednostek samorzqdu terytorialnego 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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

gminnym zadaniu pn. ,,Przyjedi. Zobacz. Zainwestuj ."; 

zgodnie z zatqcznikiem Nr 2. 

5 8. Zwiqksza siq deficyt budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 

5 9. Zwiqksza siq przychody w 2016 roku o kwotq 

pochodzqce z wolnych Srodk6w jako nadwyzki Srodkbw pieniqznych na 

rachunku biezqcym budzetu; 

zgodnie z zatqcznikiem Nr 3. 

5 10. Deficyt budzetu Miasta wynosi 170.227.146 zl 

i zostanie sfinansowany: 

1) dlugoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym 

w wysokoSci 145.01 1.243 zl 

2) pozyczkami z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysokoici 3.500.000 zl 



3) wolnymi Srodkami jako nadwyzkq Srodkow pieniqznych na rachunku 

biezqcym budzetu, wynikajqcych z rozliczen kredytow i pozyczek z lat 

ubieglych w wysokoici 21.715.903 zl"; 

2) dotychczasowe 5 5 - 6 otrzymujq odpowiednio numeracjq 1 1 - 12; 

3) w 8 12: 

a) dodaje siq pkt 2 w brzmieniu: 

,,2) w dziale 71 0 - DzialalnoSC uslugowa kwotq 

rozdziale 7 1 095 - Pozostala dzialalnoSC 

a) z grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 30.150 zl, 

b) z grupy wydatkow - Zadania statutowe 52.850 zl, 

z gminnego zadania pn. ,, Wydatki jednostki budzetowej Miej ska 

Pracownia Urbanistyczna w Lodzi" 

do grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Zakup sprzqtu komputerowego 

wraz z oprogramowaniem";", 

b) dotychczasowe pkt 2 - 3 otrzymujq odpowiednio numeracjq 3 - 4, 

c) dodaje siq pkt 5 w brzmieniu: 

,,5) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoSC 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Osiedle Baluty - Centrum" 

do: 

dzialu 852 - Pomoc spoleczna 

rozdzialu 85203 - OSrodki wsparcia 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacj 9 gminnego zadania pn. ,,Do my dziennego po bytu";", 

d) dotychczasowe pkt 4 - 6 otrzymujq odpowiednio numeracjq 6 - 8, 



e) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

,,7) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoSC 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnych zadan pn.: 

a) ,,Osiedle Stare Polesie" 

b) ,,Osiedle Radogoszcz" 

c) ,,Osiedle Baluty - Centrum" 

do: 

dzialu 92 1 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdzialu 92 1 16 - Biblioteki 

grupy wydatk6w - Dotacj e 

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

3.500 zl, 

3 .OOO zl, 

1.500 zl, 

f) dodaje siq pkt 9 w brzmieniu: 

,,9) w dziale 85 1 - Ochrona zdrowia kwotq 

a) rozdziale 85 149 Programy polityki zdrowotnej 

powiatowym zadaniu pn. ,,Promocja zdrowia" 

z grupy wydatkow - Zadania statutowe 

do grupy wydatkow - Dotacje, 

b) rozdziale 85 195 - Pozostala dzialalnoSC 2.468.946 zl 

z grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki realizowane w ramach budzetu 

obywatelskiego" 

do grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

na realizacj q gminnego zadania pn. ,, Wydatki realizowane w ramach 

budzetu obywatelskiego ,,Nie musisz by6 Sam - przebudowa 

i rozbudowa czqSci budynku przeznaczonego na pienvsze stacjonarne 

hospicjum w Lodzi przy ul. Pojezierskiej 45 - 5 I";", 

g) dotychczasowy pkt 7 otrzymuje odpowiednio numeracjq 10, 



h) dodaje siq pkt 1 1 - 13 w brzmieniu: 

,,I 1) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwotq 

rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 

i mlodziezy szkolnej, a takze szkolenia mlodziezy 

gminnym zadaniu pn. ,,Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 

dzieci i mlodziezy" 

z grupy wydatkow - Dotacje 

do grupy wydatkow - Zadania statutowe; 

12) z dzialu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq 

rozdzialu 90095 - Pozostala dzialalnoSC 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez 

jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" 

do: 

dzialu 801 - OSwiata i wychowanie 

rozdzialu 80 10 1 - Szkoly podstawowe 

a) grupy wydatkow - Zadania statutowe 6.300 zl 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadaIi 

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)", 

b) grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 7.700 zl 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Doposazenie pracowni 

informatycznej w Szkole Podstawowej nr 190 w todzi - ul. 

Malczewskiego 3 7/47 - algorytm"; 

13) w dziale 926 - Kultura fizyczna kwotq 

rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

z gminnego zadania pn. ,,Wykonanie monitoringu plywalni sezonowej 

,, Wodny Raj", ,,Promienistych" 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wykonanie systemu dozoru na 

obiekcie sportowym przy ul. Karpackiej 6 1 ";"; 



4) dodaje siq 5 13 w brzmieniu: 

, ,  13. Dokonuje siq zmiany w ,,Planie dochodow rachunku dochodow jednostek, 

o ktorych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatkow nimi finansowanych na 2016 rok", zgodnie 

z zalqcznikiem Nr 4."; 

5) dotychczasowe 5 7 - 9 otrzymujq odpowiednio numeracje 14 - 16; 

6) tj 1 5 otrzymuj e brzmienie: 

,,§ 1 5. W uchwale Nr XXIIl53 1 11 5 Rady Miej skiej w todzi z dnia 30 grudnia 20 1 5 r. 

w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 20 16 rok (Dz. Urz. Woj. todzkiego 

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

udzielanych z budzetu miasta todzi na 20 16 rok", wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

1) w zapisie ,,851, 85149 Promocja zdrowia" w kolumnach 4, 9 i 10 kwotq 93.000 zl 

zastqpuje siq kwotq 99.000 zl; 

2) w zapisie ,,852, 85201 ~rodk i  przekazywane na pokrycie kosztow utrzymania 

wychowankow bqdqcych mieszkancami Powiatu L6di urnieszczonych w plac6wkach 

opiekunczo - wychowawczych dzialaj qcych na terenie innego woj ewodztwa" 

w kolumnach 4, 5 i 6 kwotq 99.384 zl zastqpuje siq kwotq 62.567 zl; 

3) skreSla sig zapis ,,854, 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 

i mlodziezy" w kolumnach 4 ,9  i 10 z kwota, 480.000 zl; 

4) dodaje siq zapis ,,921, 92109 Zakup i montai sprzqtu elektroakustycznego 

i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia" w kolumnach 4,5 i 6 z kwotq 66.000 zl; 

5) w zapisie ,,921, 921 16 Biblioteki" w kolumnach 4, 5 i 8 kwotq 15.836.800 zl zastqpuje siq 

kwotq 15.844.800 zl; 

6) w pozycji ,,Ogolem": 

a) w kolumnie 4 kwotq 337.620.122 zl zastqpuje siq kwotq 337.183.305 zl, 

b) w kolumnie 5 kwotq 172.262.016 zl zastqpuje siq kwotq 172.299.1 99 zl, 

c) w kolumnie 6 kwotq 75.086.546 zl zastqpuje siq kwotq 75.11 5.729 zl, 

d) w kolurnnie 8 kwotq 97.175.470 zl zastgpuje siq kwotq 97.183.470 zl, 

e) w kolumnie 9 kwotq 165.358.106 zl zastqpuje siq kwotq 164.884.106 zl, 

f) w kolumnie 10 kwotq 48.367.095 zl zastqpuje siq kwotq 47.893.095 zl. 



7) zalqczniki Nr 1 - 2 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zalqcznikach Nr 1 - 2 do 

niniej szej Autopoprawki; 

8) dodaje siq nowe zalqczniki Nr 3 - 4 w brzmieniu jak w zalqcznikach Nr 3 - 4 do niniejszej 

Autopoprawki. 

I N S P E K T O R  



Uzasadnienie 

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

oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 201 6 rok. 

Zmians w planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok dochodach i wydatkach. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wymienionych n i a n :  

P zwiqkszenia dochodow w Wydziale Budietu w wysokoici 6.796 zl w gminnym zadaniu 

pn. ,,8.3. ~ rodk i  finansowe pochodzqce z refundacji wydatkow z lat ubieglych na projekty: 

1 06) ,,Przyj edz. Zobacz. Zainwestuj ."; 

Powyzsze Srodki stanowiq rehndacjq wydatku poniesionego w roku 2015 w celu 

przygotowania proj ektu (tj . studium wykonalnoici), a uznanego przez Instytucj q 

PoSredniczqcq. 

P zwiqkszenia wydatkow w Biurze Obslugi Inwestora i Wsp6lpracy z Zagranicq 

w wysokoSci 601.230 zl, z tego: 

zmniejszenia w wysokoSci 106.100 zl w nizej wymienionych gminnych zadaniach pn.: 

J ,,DzialalnoSC zwiqzana z obslugq inwestorow" w wysokoSci 6 1.100 zl, 

4 ,,Promocja przedsiqbiorczoSci, udzial w konferencjach i targach, organizacja 

konkursow" w wysokoSci 45.000 zl; 

zwiqkszenia w wysokoici 707.330 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego 

zadania pn. ,,Przyjedi. Zobacz. Zainwestuj .". 

Projekt ,,Przyjdi. Zobacz. Zainwestuj." realizowany bqdzie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 20 14 - 2020. 

Realizacja obejmuje lata 201 6 - 201 8. 

Calkowita wartoid projektu wynosi 1.68 1.000 zl, z tego dofinansowanie w wysokoici 

85% ze Srodkow RPOWL wynosi 1.428.850 zl, wklad wlasny Miasta wynosi 252.1 50 zl. 

Celem projektu jest promocj a gospodarcza Lodzi, j ego atutow, szans i mozliwoSci dla 

inwestorow poprzez zwiqkszenie miqdzynarodowej rangi regionu a takze wsparcie sektora 

MSP (Male, ~rednie Przedsiqbiorstwa) w internacjonalizacji swojej dzialalnoSci. Projekt 

bqdzie wspieral przedsiqwziqcia informacyj no - promocyjne o charakterze 

miqdzynarodowym. 



Zwiekszenie planowanego w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok deficytu. 

W zwipku z powyzszymi zapisami zwiqksza siq planowany w budzecie miasta todzi na 

2016 rok deficyt o kwotq 594.434 zl z jednoczesnym zwiqkszeniem przychodow 

pochodzqcych z wolnych Srodkow jako nadwyzki Srodk6w pieniqznych na rachunku 

biezqcym budzetu. Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi 170.227.146 zl. 

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wydatk6w. 

W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Eodzi dokonuje siq przeniesienia wydatkbw 

w wysokoici 83.000 zl z gminnego zadania pn. ,,Wydatki jednostki budzetowej Miejska 

Pracownia Urbanistyczna w Lodzi" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania 

majqtkowego pn. ,,Zakup sprzqtu komputerowego wraz z oprogramowaniem". 

Utworzenie nowego zadania majqtkowego wynika z potrzeby: 

P zakupu sprzqtu komputerowego z uwagi na koniecznoSC wymiany komputerow 

wyposazonych w procesory z serii Intel i5, ktore sg zbyt malo wydajne przy pracy 

z numerycznym modelem terenu oraz modelami 3D (6 komputerow - stacji graficznych); 

Poszerzenie wykorzystania danych 3D (cyfrowy model miasta 3D, chmura punkbw, 

zdjqcia ukoine) w procesie planowania przestrzennego w znaczny stopniu wplywa na 

poprawq jakoSci naszej wspolnej przestrzeni planistycznej i ulatwia procedowanie planow 

miejscowych. Wiele uzywanych do tych celow programow graficznych wymaga 

specj alistycznej i wysokiej klasy stacj i graficznych, co zwiqzane jest z ciqglq potrzebq 

inwestowania w odpowiedni sprzqt komputerowy. 

P wymianu routera brzegowego ze wzglqdu na poprawq bezpieczenstwa sieciowego; 

Obecnie uzywany router nie spelnia wymagan bezpieczenstwa sieciowego okreSlonych 

dla jednostek administracji publicznej w obowiqzujqcej normie PN-IS02700 1 : 14 oraz nie 

pozwala na wykorzystanie Swiatlowodowego lqcza dzierzawionego w relacj i 

MPU - UMt.  

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

800 zl z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Baluty - Centrum" do Miejskiego 06rodka Pomocy 

Spolecznej w todzi z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Domy dziennego 

pobytu". 



Zgodnie z uchwalq Nr 28NIl2016 Rady Osiedla Baluty - Centrum z dnia 29 marca 201 6 r. 

Srodki przeznaczone zostanq na nagrody w konkursie, wspo~organizowanym przez ww. Radq, 

dla seniorow w Domu w Domu Dziennego Pobytu mieszcz~cym siq przy ul. Wroclawskiej 10 

w Lodzi. 

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

4.500 zl z gminnych zadan pn.: 

P ,,Osiedle Radogoszcz" w wysokosci 3.000 zl; 

P Osiedle Baluty - Centrum" w wysokoici 1.500 zt; 

do Wydzialu Kultury z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,BibliotekiV. 

Powyzszych zmian dokonuje siq w zwiqzku z nizej wymienionymi uchwalami: 

J Nr 79IXI12016 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 29 marca 201 6 r., zgodnie z ktorq Srodki 

wysokoSci 1.000 zl przeznaczone zostanq na zakup nagrod w konkursach czytelniczych 

organizowanych przez Miejskq Bibliotekq Publicznq Lodi - Baluty Filiq nr 10 przy 

ul. 1 1 Listopada 79; 

Nr 80/XI/2016 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 29 marca 2016 r., zgodnie z kt6rq Srodki 

w wysokoici 1.000 zl przeznacza siq na zakup nagrod w konkursach czytelniczych 

organizowanych przez Miejskq Bibliotekq Publicznq Lodi - Baluty Filiq nr 18 przy 

ul. Wodnika 7; 

Nr 8 1IXIl2016 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 29 marca 201 6 r., zgodnie z ktorq Srodki 

w wysokoSci 1.000 zl przeznacza siq na zakup nagrod w konkursach czytelniczych 

organizowanych przez Miejskq Bibliotekq Publicznq Lodi - Baluty Filiq nr 28 przy 

ul. Motylowej 13; 

Nr 27NIl2016 Rady Osiedla Baluty - Centrum z dnia 29 marca 2016 r., zgodnie z ktorq 

Srodki w wysokoSci 1.500 zi (po 500 zl dla kazdej z wymienionych bibliotek) przeznacza 

siq na zakup nagrod dla zwyciqzcow biorqcych udzial w konkursach, z tego dla: 

- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lodzi Filia nr 2 mieszczqcej siq przy ul. tagiewnickiej 

118, 

- Miejskiej Biblioteki Publicznej w todzi Filia nr 3 mieszczqcej siq przy ul. Osiedlowej 6, 

- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lodzi Filia nr 14 mieszczqcej siq przy ul. Powstancow 

Wielkopolskich 3. 



W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 

6.000 zl w powiatowym zadaniu pn. ,,Promocja zdrowia". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na przeprowadzenie ankietowych badan 

przesiewowych wSrod dzieci uczqszczaj~cych do miej skich zlobkow w kierunku wczesnego 

wykrywania zaburzen ze spektrum autyzmu. Badania bqdq realizowane przez organizacjq 

pozarzqdowq, ktora otrzyma Srodki w formie dotacji. 

W Biurze ds. Inwestycji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoSci 2.468.946 zl 

z gminnego zadania pn. ,,Wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego" 

z przeznaczeniem na realizacjq gmimego zadania majqtkowego pn. ,,Wydatki realizowane 

w ramach budzetu obywatelskiego ,,Nie musisz by6 Sam - przebudowa i rozbudowa czqSci 

budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjurn w todzi przy ul. Pojezierskiej 

45 - 51". 

Po analizie dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Stowarzyszenie ,,Hospicjum 

todzkie" okazalo siq, ze zakres robot budowlanych koniecznych do zrealizowania w ramach 

zadania biezqcego ujqtego w budzecie wykracza poza zakres robot remontowych, stqd 

koniecznym jest przeniesienie Srodkow z zadania biezqcego i utworzenie nowego zadania 

maj qtkowego. 

Przygotowanie istniejqcego budynku XLILO w Lodzi przy ul. Pojezierskiej 45 - 5 1 do 

uruchomienia Oddzialow: Medycyny Paliatywnej , Opiekunczo - Leczniczego, Interwencj i 

Kryzysowej, wymaga dokonczenia rozpoczqtej przebudowy skrzydla zachodniego, 

poludniowo - zachodniego i pylonu o zewnqtrzny szyb windowy. 

W budynku powinny zostaC takze dokonczone instalacje: wentylacji, elektryczna, 

wodociqgowa, kanalizacji, CW i CO oraz powinny zostak wykonane nowe instalacje 

specjalistyczne np. gazow medycznych i teletechniczne, nowe przylqcza: energetyczne, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz roboty drogowe wg planu zagospodarowania terenu, 

w tym nowy zjazd z ul. Kalinowej. 

Dla przewidywanego zakresu rob6t nalezy przygotowak proj ekty wykonawcze, przedmiary 

i kosztorysy inwestorskie. Bqdzie to podstawq do przeprowadzenia procedury wykonawcy 

robot i ich rozpoczqcie. 



W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 480.000 zl 

w gminnym zadaniu pn. ,,Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mlodziezy". 

Powyzsza zmiana wynika z koniecznoici zabezpieczenia Srodkow finansowych w zwiqzku 

z rozpoczqciem wstqpnych procedur, ktore na podstawie skladanych wnioskow, 

zaopiniowanych pozytywnie przez specj alnq komisj q powolanq przez Wydzial Edukacj i, 

zostanq przeznaczone dla szkol i placowek oiwiatowych, jako potencjalnych organizatorow 

wypoczynku letniego. Przewiduje siq objqC w okresie wypoczynku letniego dzieci i mlodziez, 

ze szczegolnym uwzglqdnieniem dzieci najmlodszych, z jak naj wiqkszego terenu naszego 

Miasta. Ponadto planuje siq dofinansowanie skierowan kolonijnych dla uczniow lodzkich 

szkol, zakwalifikowanych na kolonie przez pedagogow i komisje szkolne, powolane do 

rozpatrywania indywidualnych potrzeb uczniow wymagajqcych wsparcia finansowego. 

Z Wydzialu Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoSci 

14.000 zl z gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki 

pomocnicze miasta (z algorytmu)" do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq 

nizej wyrnienionych gminnych zadan pn.: 

P biezqcego pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze 

miasta (z algorytmu)" w wysokoici 6.300 zl; 

P majqtkowego pn. ,,Doposazenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 190 

w lodzi  - ul. Malczewskiego 37/47 - algorytm" w wysokogci 7.700 zl. 

Zgodnie z uchwalq Nr 144/XV/2016 Rady Osiedla Chojny - Dqbrowa z dnia 7 kwietnia 

201 6 r. Srodki przeznaczone zostanq na doposazenie pracowni informatycznej poprzez zakup 

zestawow komputerowych oraz zakup zestawu interaktywnego, w sklad ktorego wchodzi 

tablica interaktywna wraz z projektorem i uchwytem. 

W Wydziale Sportu - Miejski Oirodek Sportu i Rebeacji dokonuje siq przeniesienia 

wydatkow w wysokoici 40.000 zl z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Wykonanie 

monitoringu plywalni sezonowej ,,Wodny Raj", ,,Promienistych" z przeznaczeniem na 

realizacjq nowego zadania majqtkowego pn. ,,Wykonanie systemu dozoru na obiekcie 

sportowym przy ul. Karpackiej 6 1 ". 



Instalacj a nowoczesnego systemu zapewni ochronq nie tylko hali sportowej , ale takze Orlika 

oraz pomieszczen biurowych. System ten urnozliwi sprawowanie stalego nadzoru przez 

pracownika ochrony znajdujqcego siq na innym obiekcie MOSiR. Pozwoli na zabezpieczenie 

zapisu z monitoringu przez odpowiedni czas, latwe zarzqdzanie tym materialem oraz jego 

archiwizacjq. 

Zmiany w ,,Planie dochod6w rachunku dochod6w jednostek, o kt6rych mowa w art. 223 

ust 1, oraz wydatk6w nimi finansowanvch na 2016 rok". 

Dokonuje siq zmiany w rachunkach dochodow jednostek oraz wydatkow nimi finansowanych 

w Wydziale Edukacji. 

Zmiana planu dochoddw wiqze siq przede wszystkim ze wzrostem dochodow z tytulu: 

P podpisania nowych um6w na wynajem pomieszczen; 

P przekazanych darowizn pieniqznych; 

P oplat za legitymacje, duplikaty legitymacji oraz duplikaty Swiadectw szkolnych; 

> odsetek od posiadanych na rachunkach bankowych Srodkow; 

przyznanych odszkodowan za utracone lub uszkodzone mienie. 

Wydatkowanie zgromadzonych Srodkow nastqpi zgodnie z uchwalq Rady Miejskiej w todzi 

Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 wrzeinia 201 0 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia 

dochodow przez jednostki budzetowe prowadzqce dzialalnoSC okreSlonq w ustawie o systemie 

oSwiaty, nadzorowane przez miasto Lodi (z pozn. zm.). 

Powyzsze Srodki finansowe przeznaczone zostanq m. in. na: 

wydatki bieiqce: 

zakup materialow do remontow; 

J zakup Srodkow zywnoSci; 

zakup pomocy dydaktycznych; 

J zakup uslug remontowych zwiqzanych z usuniqciem szk6d; 

J zakup ushg gastronomicznych, informatycznych; 

J oplaty za odprowadzanie odpadow komunalnych; 

J szkolenia pracownikow niepedagogicznych; 

J zaliczki na oplaty kosztow postqpowan sqdowych; 

wydatki majqtkow e : 



9 wykonanie prac modernizacyjnych na terenie Oirodka Wczasowego w Grotnikach, 

nadzorowanego przez Zesp61 Ekonomiczno - Administracyjny szk61 (m. in. wymiana 

instalacji wentylacyjnej w budynkach wczasowych, rewitalizacja uzytkowego 

i przyrodniczego terenu wok01 oirodka, zakup traktora - kosiarki, zakup szaf 

chlodniczych); 

9 wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Zespolu Szk61 Ogolnoksztalcqcych nr 8. 

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

w sprawie uchwalenia budietu miasta todzi na 2016 rok. 

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

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

9 ze zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn. ,,Promocja zdrowia" o kwotq 6.000 zl; 

k ze skreilenia zadania pn. ,,Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 

i mtodziezy" z kwotq 480.000 zl; 

k ze zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn. ,,BibliotekiV o kwote 4.500 zl. 



Zalqcznik Nr 1 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

Zestawienie 

zmian budzetu miasta Lodzi na 20 16 rok 

Dzial 

1 

700 

750 

Rozdz. 

2 

7000 1 

70095 

75075 

8 

3 

0750 

0830 
0970 

0970 

2057 

TreSk Zmniejszenia Zwiqkszenia 

6 

185772037 

185772037 

185 069 896 
185 069 896 

102 651 
148175673 
36 791 572 

6 796 

6 796 

6 796 

4 5 

Zmiany po stronie dochod6w 185069896 

Gmina 185069896 

Gospodarka mieszkaniowa 1 185 069 896 
Zaklady gospodarki mieszkaniowej 1 185 058 486 
Wplywyznajmuidzierzawy 
skladnikow maj qtkowych S karbu 
Panstwa, jednostek samorzqdu 
terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansow 
publicznych oraz innych umow o 
podobnym charakterze 
Wplywy z uslug 
Wplywy z roznych dochodow 
Pozostala dzialalnoSC 

102 651 
171739422 
13 216 413 

11 410 
Wplywy z rbznych dochodow 

Administracj a publiczna 

11 410 

Promocj a j ednostek samorzqdu 
terytorialnego 
Dotacje celowe w ramach 
programow finansowanych z 
udzialem Srodkow europej skich 
oraz Srodkow, o ktorych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub platnobi w ramach budzetu 
Srodkow europej skich, 
realizowanych przez jednostki 
samorzqdu terytorialnego 



1 
852 

2 

85295 

3 

2007 

4 
Pomoc spoleczna 
Pozostala dzialalnoSC 
Dotacje celowe w ramach 
programow finansowanych z 
udzialem Srodkow europej skich 
oraz Srodkow, o ktorych mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub platnobi w rarnach 
budzetu Srodkow europej skich, z 
wylqczeniem dochodow 
klasyfikowanych w paragrafie 205 

5 6 
695 345 
695 345 

695 345 



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

Zestawienie 

zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok 

Dzial. 

1 

600 

700 

710 

Rozdz. 

2 1 

60016 

7000 1 

71095 

Treit Zmniejszenia Zwiqkszenia 

6 

5 556 034 

5 523 534 

833 296 
833 296 

833 296 

83 000 
83 000 

3 

gmpa 
wydatkow 

gmpa 
wydatkow 

gmpa 
wydatk6w 

gmpa 
wydatkow 

4 5 

Zmiany po stronie wydatkbw 4 259 459 

Gmina 4 016 651 

Transport i lqcznoSC 51 000 
Drogi publiczne gminne 51 000 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Projekt budowy 
chodnika dla pieszych na ul. 

51 000 

Taborowej na odcinku od ul. 
Gajcego do ul. Szancera - 
algorytm" 

Gospodarka mieszkaniowa 
Zaklady gospodarki mieszkaniowej I 
Wynagrodzenia i skladki 
na zadanie pn. " Wydatki Zarzqdu 
Lokali Miej skich" 

DzialalnoSC uslugowa 83 000 
Pozostala dzialalnoSC 83 000 

Wynagrodzenia i skladki 

Zadania statutowe 
z zadania pn. " Wydatki jednostki 
budzetowej Miej ska Pracownia 
Urbanistyczna w Lodzi" 

30 150 

52 850 



grupa 
wydatkow Inwestycje i zakupy 

na zadanie pn. "Zakup sprzqtu 
komputerowego wraz z 
oprograrnowaniem" 

Administracj a publiczna + 

grupa 
wydatkow 

Urzqdy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu) 

Wynagrodzenia i skladki 
z zadania pn. " Wydatki osobowe 
pracownikow Urzqdu" 
Promocj a j ednostek samorzqdu 
terytorialnego 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "DzialalnoSC 
zwiqzana z obslugq inwestorow" 
z zadania pn. "Promocja 
przedsiqbiorczoSci, udzial w 
konferencj ach i targach, 
organizacj a konkursow" 

na zadanie pn. "Przyjedi. Zobacz. 
Zainwestuj . " 
Pozostala dzialalnoSC 

grupa 
wydatk6w 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "Osiedle Stare 
Polesie" 
z zadania pn. "Osiedle Chojny - 
Dqbrowa" 
z zadania pn. "Osiedle Ruda" 
z zadania pn. "Osiedle Julianow - 
Marysin - Rogi" 
z zadania pn. "Osiedle Retkinia 
Zach6d - Smulsko" 
z zadania pn. "Osiedle Baluty - 
Centrum" 
z zadania pn. "Osiedle 
Radogoszcz" 

Na programy finansowane z 
udzialem Srodkow, o kt6rych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

I I I Roine rozliczenia I 
I I I 

175818 1 I Inwestvcie i zaku~v  I 
Inwestycje i zakupy 



1 

80 1 

85 1 

2 

80101 

80104 

801 10 

85195 

3 

gmpa 
wydatkow 

gmpa 
wydatk6w 

gmpa 
wydatkow 

gmpa 
wydatkow 

gmpa 
wydatkow 

gmpa 
wydatk6w 

4 
z zadania pn. "Rezenva celowa na 
zadania majqtkowe realizowane w 
ramach dofinansowania ze 
irodk6w zewnqtrznych" 

Oiwiata i wychowanie 
Szkoly podstawowe 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Szkoly 
podstawowe" 
na zadanie pn. " Wydatki na 
realizacjq zadan zg~oszonych przez 
jednostki pomocnicze miasta (z 
algorytmu) " 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Prace inwestycyjne 
zwiqzane z zakupem i montaiem 
kontenera na boisku sportowym w 
Szkole Podstawowej nr 204 - ul. 
Gajcego 711 1 - algorytm" 
na zadanie pn. "Doposaienie 
pracowni informatycznej w Szkole 
Podstawowej nr 190 w Lodzi - ul. 
Malczewskiego 3 7/47 - algorytm" 
Przedszkola 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Modernizacja 
ogrodzenia w Przedszkolu 
Miejskim nr 129 w Lodzi - 
Tatrzanska 100 - algorytm" 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Przedszkola" 
na zadanie pn. " Wydatki na 
realizacjq zadan zgloszonych przez 
jednostki pomocnicze miasta (z 
algorytmu)" 
Gimnazj a 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Gimnazja" 

Ochrona zdrowia 
Pozostala dzialalnoSC 

Zadania statutowe 

5 

30 000 

30 000 

30 000 

2 468 946 
2 468 946 

2 468 946 

6 

104 000 
41 000 

10 300 

4 000 

6 300 

30 700 

23 000 

7 700 
59 000 

59 000 
1 000 

58 000 
4 000 

4 000 

2 468 946 
2 468 946 



gmpa 
wy datkow 

gmpa 
wydatkow 

gmpa 
wydatkow 

grupa 
wy datkow 

gmpa 
wydatkow 

4 
z zadania pn. " Wydatki 
-ealizowane w ramach budzetu 
3bywatelskiego" 

[nwestycje i zakupy 
la zadanie pn. " Wydatki 
realizowane w ramach budzetu 
sbywatelskiego "Nie musisz byc 
jam - przebudowa i rozbudowa 
:zqSci budynku przeznaczonego na 
pienvsze stacjonarne hospicjum w 
todzi przy ul. Pojezierskiej 45 - 
51" 

Pomoc spoleczna 
Placowki opiekunczo- 
wychowawcze 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "~rodki  
przekazywane na pokrycie 
procentowego udzialu gminy w 
kosztach utrzymania 
wychowankow bedqcych 
mieszkaricami Miasta Lodz 
umieszczonych w placowkach 
opiekunczo - wychowawczych 
dzialaj qcych na terenie innych 
powiatow" 
OSrodki wsparcia 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Domy dziennego 
pobytu" 
Pozostala dziaialnoSC 
Na programy finansowane z 
udzialem Srodkow, o ktorych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
na zadanie pn. "Razem z Rodzinr)" 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
Kolonie i obozy oraz inne formy 
wypoczynku dzieci i mlodziezy 
szkolnej , a takze szkolenia 
mlodziezy 

Dotacje 

Zadania statutowe 

480 OOC 

480 OOC 

480 OOC 

695 345 

480 OOC 

480 OOC 

480 OOC 



1 

900 

92 1 

926 

750 

2 

90095 

92 109 

921 16 

92604 

75023 

3 

grupa 
wydatkow 

grupa 
wydatk6w 

grupa 
wydatkow 

grupa 
wydatkow 

grupa 
wydatkow 

4 
w zadaniu pn. "Kolonie i obozy 
oraz inne formy wypoczynku 
dzieci i mlodziezy" 

Gospodarka komunalna i ochrona 
Srodowiska 
Pozostala dzialalnoSC 

Zadania statutowe 
z zadania pn. " Wydatki na 
realizacjq zadan zgloszonych przez 
jednostki pomocnicze miasta (z 
algorytmu)" 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
Domy i oSrodki kultury, Swietlice i 
klub y 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Zakup i montaz 
sprzqtu elektroakustycznego i 
mechaniki sceny do Teatru 
Szwalnia" 
Biblioteki 

Dotacj e 
na zadanie pn. "Biblioteki" 

Kultura fizyczna 
Instytucj e kultury fizycznej 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. " Wykonanie 
monitoringu plywalni sezonowej 
" Wodny Raj ", "Promienistych" 
na zadanie pn. " Wykonanie 
systemu dozoru na obiekcie 
sportowym przy ul. Karpackiej 6 1 " 

Powiat 

Administracj a publiczna 
Urzqdy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu) 

Wynagrodzenia i skladki 

5 

14 000 
14 000 

14 000 

40 000 
40 000 

40 000 

242 808 

199 991 

199 991 

199 991 

6 

74 000 

66 000 

66 000 

8 000 

8 000 

40 000 
40 000 

40 000 

32 500 



1 

85 1 

852 

854 

2 

85149 

85201 

85407 

3 

gmpa 
wydatkow 

gmpa 
wydatkow 

grupa 
wydatkow 

g=-'Jpa 
wydatkow 

4 
z zadania pn. " Wydatki osobowe 
pracownikow Urzqdu" 

Ochrona zdrowia 
Programy polityki zdrowotnej 

Dotacj e 

Zadania statutowe 
w zadaniu pn. "Promocja zdrowia" 

Pomoc spoleczna 
Placowki opiekunczo- 
wychowawcze 

Dotacj e 
z zadania pn. "~rodki  
przekazywane na pokrycie kosztbw 
utrzyrnania wy cho wank6 w 
bqdqcych mieszkancami Powiatu 
t6dz  umieszczonych w 
placowkach opiekunczo - 
wychowawczych dzialajqcych na 
terenie innego woj ewodztwa" 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
Placbwki wychowania 
pozaszkolnego 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Placowki 
wychowania pozaszkolnego" 

5 

6 000 
6 000 

6 000 

36 817 

36 817 

36 817 

6 

6 000 
6 000 

6 000 

26 500 

26 500 

26 500 



Zatqcznik Nr 3 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

Zestawienie 

zmian w przychodach w 20 16 roku 

8 

950 

Wyszczeg6lnienie 

Wolne Srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 

pkt 6 ustawy 

Razem 

Przychody 

Zmniejszenia Zwiqkszenia 

594 434 

594 434 



Zalqcznik Nr 4 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 

Zes taw ienie 

zmian w ,,Planie dochodow rachunku dochodow jednostek, o ktorych mowa w art. 223 ust. 1, 

oraz wydatkow nimi finansowanych na 201 6 rok" 

w zl 

Zwiqkszenia 

5 

347 473 
347 553 

35 700 
311 853 

29 853 
30 484 

30 484 

272 
272 

272 

16 513 
16 733 

3 000 
13 733 

Zmniejszenia Dzial 

1 

80 1 

80 1 

Rozdz. TreSk 

2 I 

80 1 0 1 

80 104 

80 105 

80110 

3 4 

Gmina 

OSwiata i wychowanie 
Szkoly podstawowe 
Dochody 1 
Wydatki og6lem 
z tego: 
Wynagrodzenia bezosobowe i skladki 
Pozostale wydatki 
Przedszkola 

80 

80 

Dochody 
Wydatki ogolem 
z tego: 
Pozostale wydatki 

63 1 

63 1 
Przedszkola specjalne I 

Dochody 
Wydatki ogolem 
z tego: 
Pozostale wydatki 
Gimnazja 
Dochody 
Wydatki ogolem 
z tego: 
Wynagrodzenia bezosobowe i skladki 

220 

Pozostale wydatki 

Powiat 

OSwiata i wychowanie 

220 



1 

854 

2 
80 102 

801 14 

80 120 

80 130 

80 134 

854 1 0 

8 542 1 

3 
Szkoly podstawowe specjalne 
Dochody 
Wydatki og6lem 
z tego: 
Wynagrodzenia bezosobowe i skladki 
Pozostale wydatki 
Zespoly obslugi ekonomiczno- 
administracyj nej szkol 
Dochody 
Wydatki ogolem 
z tego: 
Wydatki inwestycyj ne 
Pozostale wydatki 
Licea ogolnoksztalcqce 
Dochody 
Wydatki ogolem 
z tego: 
Wynagrodzenia bezosobowe i skladki 
Wydatki inwestycyj ne 
Pozostale wydatki 
Szkoly zawodowe 
Dochody 
Wydatki ogolem 
z tego: 
Pozostale wydatki 
Szkoly zawodowe specjalne 
Dochody 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
Internaty i bursy szkolne 
Dochody 
Wydatki ogolem 
z tego : 
Pozostale wydatki 
Mlodziezowe oirodki socj oterapii 
Dochody 
Wydatki ogolem 
z tego: 
Pozostale wydatki 

4 

65 

65 

70 

70 

3 500 
450 

450 

1 000 

5 

1818 
1 883 

600 
1 283 

174 500 
174 500 

85 300 
89 200 

58 718 
58 788 

11 965 
6 135 

40 688 

40 620 
37 570 

37 570 

1 000 

15 
15 

15 

7 153 
7 153 

7 153 


