
Druk Nr 1931201 6 

Projekt z dnia 6 czenvca 2016 r. 

AUTOPOPRAWKA NR 2 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dn idf i zewca  2016 r. 

Rady Miejskiej w Lodzi 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 2016 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 

1) dodaje siq § 4 - 5 w brzmieniu: 

,,§ 4. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 300.000 zi 

Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: 

dziale 750 - Administracja publiczna 

rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 

dochody biezqce 

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

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

5 5. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 300.000 zl 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdziale 921 14 - Pozostaie instytucje kultury 

grupie wydatkow - Dotacje 

gminnym zadaniu pn. ,,Lodzkie Centrum Wydarzeli"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2."; 



2) dotychczasowe 5 4 - 1 l otrzymujq odpowiednio numeracjq 6 - 13; 

3) dodaje siq 5 14 - 15 w brzmieniu: 

,,5 14. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 5.142 z% 

Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 758 - Roine rozliczenia 

rozdziale 758 18 - Rezerwy og6lne i celowe 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa z przeznaczeniem na 

wsp6lorganizacjq i realizacjq przedsiqwziqi podczas ~wiatowych Dni 

Miodzieiy"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 15. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 5.142 zl 

Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdziale 92 106 - Teatry 

grupie wydatk6w - Dotacje 

powiatowym zadaniu pn. ,,Teatry"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

4) dotychczasowe 5 12 - 16 otrzymujq odpowiednio numeracjq 16 - 20; 

5 ) w 5  16: 

a)wpkt3:  

- kwotq 133.700 z4 zastqpuje siq kwotq 140.900 zk, 

- lit c kwotq 6.100 zi zastqpuje siq kwotq 13.300 zl, 

- w zapisie ,, - w dziale 801 - OSwiata i wychowanie" kwotq 130.400 z4 zastqpuje siq 

kwotq 136.700 zl, 



- w zapisie ,,- rozdzialu 80101 - Szkoiy podstawowe" kwotq 60.970 zl zastqpuje siq 

kwotq 66.370 zl, 

- w zapisie ,,- rozdziah 80110 - Gimnazja" kwotq 11.700 zl zastqpuje siq kwotq 

12.600 zl, 

- zapis dotyczqcy dziah 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymuje brzmienie: 

,,- dzialu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 4.200 zi 

- rozdziah 85403 - Specjalne oirodki szkolno - wychowawcze 3.300 zi 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Specjalne oirodki szkolno - 

wychowawcze", 

- rozdzialu 85407 - Plac6wki wychowania pozaszkolnego 900 zl 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Plac6wki wychowania 

pozaszkolnego";"; 

b) dodaje siq pkt 6 w brzmieniu: 

,,6) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotq 

z rozdzialu 92195 - Pozostala dzialalnoif. 

grupy wydatk6w - Dotacje 

gminnego zadania pn. ,,Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych 

i dzialalnoici wydawniczej stowarzyszen i fundacji" 

do : 

rozdzialu 921 14 - Pozostale instytucje kultury 

grupy wydatk6w - Dotacje 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,todzkie Centrum Wydarzeh";", 

c) dotychczasowy pkt 6 otrzymuje odpowiednio numeracjq 7; 

6) zalqczniki Nr 1 - 2 do uchwaly otrzyrnujq brzmienie jak w zalqcznikach Nr 1 - 2 do 

niniejszej Autopoprawki; 

7) w zalqczniku Nr 4 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 



a) w zapisie ,,921, 92106 Teatry" w kolumnach 4, 5 i 8 kwotq 23.612.510 zi zastqpuje siq 

kwotq 23.617.652 zl, 

b) w zapisie ,,921, 92114 t6dzkie Centrum Wydarzeti" w kolumnach 4, 5 i 8 kwotq 

11.228.500 zl zastqpuje siq kwotq 11.828.500 zl, 

c) w zapisie ,,921, 92195 Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszen i fundacji" 

w kolumnach 4, 9 i 10 kwotq 2.560.000 zl zastqpuje siq kwotq 2.260.000 zl, 

d) w pozycji ,,Og6lemW: 

- w kolumnie 4 kwotq 337.621.369 zl zastqpuje siq kwotq 337.926.51 1 zi, 

- w kolumnie 5 kwotq 173.296.512 zl zastqpuje siq kwotq 173.901.654 zl, 

- w kolumnie 8 kwotq 98.220.970 zl zastqpuje siq kwotq 98.826.1 12 zl, 

- w kolumnie 9 kwotq 164.324.857 zl zastqpuje siq kwotq 164.024.857 zl, 

- w kolumnie 10 kwotq 47.933.846 zl zastqpuje siq kwot447.633.846 zl. 



Uzasadnienie 

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwaly Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian 

budzetu oraz mian w budiecie miasta todzi  na 2016 rok. 

Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok dochodow i wvdatkbw. 

W Biurze Promocji i Turystyki dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 300.000 zl, z tego: 

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

9 wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,todzkie Cent- 

Wydarzeh". 

Powyzsze irodki przeznaczone zostanq na organizacjq przez todzkie Centrum Wydarzen, 

w I1 polroczu 2016 r., imprez o zblizonym zakresie tematycznym obejmujqcym dzialania 

w ramach imprez modowych oraz inicjatyw kulturalnych. Zwiqkszenie dotacji podmiotowej 

sfinansowane zostanie z dochod6w uzyskanych z odszkodowania w zwiqzku z nienalezytq 

realizacjq umowy nrlO/ZP/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. 

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

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq ponizszych zmian: 

9 zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu w wysokoici 5.142 zl w gminnym zadaniu 

pn. ,,Rezenva celowa z przeznaczeniem na wsp6lorganizacjq i realizacjq przedsiqwziqC 

podczas ~wiatowych Dni Mlodzieiy"; 

9 zwiqkszenia wydatk6w w Wydziale Kultury w wysokoici 5.142 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Teatry". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na sfinansowanie koszt6w nocleg6w dla goici 

Wspolnoty Chemin Neuf w zwipku ze ~wiatowymi Dniami Mlodzieiy w todzi. Pokoje 

goicinne zostanq wynajqte przez Teatr Lalek ,,Arlekinn im. H. Ryla w todzi w dniach od 

13 czerwca do 2 lipca 20 16 r. 

p~~~pppp- . . p-~~~-~~- ~ - p--- p-pp ~- 

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wydatk6w. 



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

7.200 z1 z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Katedralna" do Wydzialu Edukacji 

z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadari: 

gminnego pn. ,,Szkoly podstawowe" w wysoko4ci 5.400 zl, 

gminnego pn. ,,Gimnazjan w wysokoSci 900 zl, 

powiatowego pn. ,,Plac6wki wychowania pozaszkolnego" w wysokoici 900 zl. 

Zgodnie z uchwalq Nr 150/20/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 9 maja 2016 r. Srodki 

(w wysokoici po 900 zl dla kazdej z nizej wymienionych placowek) przeznaczone zostanq 

dla: 

J Szkoly Podstawowej nr 14 na wsp6lorganizacjq konkursu pn. ,,Woda irodlem zycia", 

J Szkoly Podstawowej nr 23 na wsp6iorganizacjq konkursu pn. ,,Zlota maska", 

4 Szkoly Podstawowej nr 46 na wsp6lorganizacjq konkursu pn. ,,Lodzkie skrzydla", 

J Szkoly Podstawowej nr 70 na wspolorganizacjq konkursu pn. ,,Super Czytacze", 

V' Szkoly Podstawowej nr 173 na wspolorganizacjq konkursu pn. ,,Bawimy siq matematykq 

w przyrodzie", 

J Szkoly Podstawowej nr 175 na wsp6lorganizacjq konkursu pn. ,,Wszystko gra", 

J Szkoly Podstawowej nr 175 na wspolorganizacjq konkursu pn. ,,I ty mozesz zostaC 

Andersenem", 

J Centrum ZajqC Pozaszkolnych nr 2 na wsp6lorganizacjq konkursu pn. ,,Konfrontacje 

2016". 

Z Wydzia1u Kultury dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 300.000 zl 

z gminnego zadania pn. ,,Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i dzialalnoSci wydawniczej 

stowarzyszeli i fundacji" do Binra Promocji i Turystyki z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania pn. ,,Lodzkie Centrum Wydarzeh". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na organizacjq przez Lodzkie Centrum Wydarzeri, 

w I1 p6lroczu 2016 r., imprez o zbliionym zakresie tematycznym obejmujqcym dzialania 

w ramach imprez modowych oraz inicjatyw kulturalnych. 

Zmiany w uchwale Nr XXIIl531115 Radv Mieiskiei w todzi z dnia 30 grudnia 2015 r. 
-- - - - - - - -- - - - - 

w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2016 rok. 



Powyisze dotyczy zmian Zaiqcznika Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji 

udzielanych z budzetu miasta todzi na 2016 rok", ktore wynikajq: 

9 ze zwiekszenia dotacji w zadaniu pn. ,,Teatry" o kwote 5.142 z4; 

9 ze zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn. ,,Lodzkie Centrum Wydarzeti" o kwote 600.000 z4; 

9 ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. ,,Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych 

stowarzyszen i fundacji" o kwotq 300.000 zl. 



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

Zestawienie 

zmian budietu miasta Lodzi na 20 16 rok 

I Dzial 1 Rozdz. ( 1 TreSf Zmniejszenia Zwiqkszenia 

Zmiany po stronie dochod6w 600 000 5 963 891 

/ Adrninistracja publiczna 
75075 0 

I I I 

1 progr&6w finansowanych z 
udziaiem Srodk6w europejskich 
oraz Srodkbw, o kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub platnoici w ramach 
budietu Srodk6w europejskich, z 
wylqczeniem dochodow 
klasyfikowanych w paragrafie 625 

Gmina 

75095 

600 000 1 5 811 859 
I I 

0970 

6207 

80 1 

852 

terytorialnego 
Wplywy z r6inych dochod6w 
Pozostala dzialalnoSd 
Dotacie celowe w ramach 

80104 

300 000 
300 000 

5 508 182 

85219 

2030 

0970 

OSwiata i wychowanie 
Przedszkola 
Dotacje celowe otrzymane z 
budietu pahstwa na realizacjq 
wlasnych zadati bieiqcych gmin 
(zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w 
powiatowo-gminnych) 

600 000 
600 000 

600 000 

Pomoc spoleczna 
Otodki pomocy spolecznej 

pp 

Wplywy z r6znych dochod6w 
pp 

3 677 
3 677 
3 677 



Powiat 

OSwiata i wychowanie 
Licea og6lnoksztalcqce 
Srodki na dofinansowanie 
wiasnych z a d d  biezqcych gmin, 
powiat6w (zwiqzk6w gmin, 
zwiqzk6w powiatowo-gminnych, 
zwiqzk6w powiatow), samorzqd6w 
wojew6dztw, pozyskane z innych 
irodel 

Pozostaie zadania w zakresie 
polityki spoiecznej 
Pozostaia dzialalnoSC 
Dotacje celowe w ramach 
programow finansowanych z 
udzialem Srodk6w europejskich 
3raz Srodkow, o ktorych mowa w 
Irt. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
iub piatnoici w ramach budzetu 
irodk6w europejskich, 
:ealizowanych przez jednostki 
jamorzqdu terytorialnego 
Dotacje celowe w ramach 
~rogram6w finansowanych z 
~dziaiem Srodkow europejskich 
Jraz Srodkow, o kt6rych mowa w 
ut. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
ub platnoici w ramach budzetu 
irodk6w europejskich, 
,ealizowanych przez jednostki 
iarnorzqdu terytorialnego 



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

Zestawienie 

zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta todzi na 2016 rok 

1 Dzial Rordz. 1 TreSf 1 Zmniejszenia 1 Zwiqkszenia 1 

Zmiany po stronie wydatk6w 5 875 742 11 239 633 

I l l  
70001 

Wynagrodzenia i skladki 
na zadanie pn. "Uzupelnienie bazy 
danych w aplikacji "Zarzqdzanie 
Mieniem" zwipane z 
uiytkowaniem wieczystym" 

Gmina 

710 

23493121 9780259 

pp 

grupa 
wydatkow 

I I 

71012 

750 

Gospodarka mieszkaniowa 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Modemizacja i 
rozbudowa budynk6w gminnych z 
przeznaczeniem na siedziby 
Zarzqdu Lokali Miejskich" 

5 200 000 
5 200 000 -- 

5 200 000 

DziaialnoSC uslugowa 
Zadania z zakresu geodezji i 
kartografii 

75023 

300 000 

300 000 

grupa 
wydatk6w 

Administracja publiczna 
Urzqdy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu) 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "Wydatki rzeczowe 
dot. utrzynlania urzqdu" 

1 308 522 

164 122 

164 122 

140 276 

10 000 



3 4 
z zadania pn. "Wydatki rzeczowe 
dot. utrzymania urzqdu (USC)" 
Promocja jednostek samorzqdu 
terytorialnego 

wydatk6w Zadania statutowe 
z zadania pn. "Strategia promocji i 
komunikacji marketingowej w 
ramach realizacji imprez 
modowych, designu i nowych 
technologii" 
na zadanie pn. "Skonsolidowana 
obsiuga zakupu w mediach 
powierzchni informacyjno - 
reklamowych" 
Pozostaia dziaialnoSC 

.Pupa 
qdatk6w Zadania statutowe 

z zadania pn. "Osiedle Katedralna" 
z zadania pn. "Osiedle Widzew - 
Wsch6dM 
z zadania pn. "Osiedle Stare 
Polesie" 
z zadania pn. "Osiedle Bahty - 
Centrum" 
z zadania pn. "Osiedle Wiskitno" 
z zadania pn. "Osiedle ~rodmie~cie 
- Wschod" 
z zadania pn. "Osiedle Julian6w - 
Marysin - Rogi" 
z zadania pn. "Osiedle Baluty - 
Doiy" 
z zadania pn. "Osiedle Andrzejow" 
z zadania pn. "Osiedle Olechow - 
Janow" 
z zadania pn. "Osiedle Baiuty 
Zachodnie" 
z zadania pn. "Osiedle 
Radogoszcz" 

1 Bezpieczelistwo publiczne i 

grupa 
vydatk6w Wynagrodzenia i skladki 

na zadanie pn. "Wydatki 
zaplanowane na dzialalnoSC Straiy 
Miejskiej" 



4 
( Rezenvy og6lne i celowe 

gmpa 
wydatk6w Zadania statutowe 

z zadania pn. "Rezenva celowa z 
przeznaczeniem na 
wspolorganizacjq i realizacjq 
przedsiqwziqC podczas 
~wiatowych Dni Mlodzieiy" 

gmpa 
wydatk6w Inwestycje i zakupy 

z zadania pn. "Rezerwa celowa na 
wydatki zwiqzane z inicjatywami 
lokalnymi" 

I OSwiata i wychowanie 
I Szkoky podstawowe 

gmpa 
wydatkow Dotacje 

na zadanie pn. "Wydatki zwiqzane 
z rozliczeniem dotacji celowych" 

gmpa 
qdatkow Zadania statutowe 

na zadanie pn. "Szkoly 
podstawowe" 
Przedszkola 

grupa 
xydatkow Dotacje 

z zadania pn. "Przedszkola 
niepubliczne" 
z zadania pn. "Dotacja dla 
przedszkoli publicznych" 

gmpa 
wydatkow Zadania statutowe 

na zadanie pn. "Przedszkola" 
Przedszkola specjalne 

gmpa 
wydatk6w Zadania statutowe 

na zadanie pn. "Przedszkola 
specjalne" 
Gimnazja 

gmpa 
vydatk6w Dotacje 

na zadanie pn. "Wydatki zwiqzane 
z rozliczeniem dotacji celowych" 

gmpa 
vydatkow Zadania statutowe 

na zadanie pn. "Gimnazja" 
Pozostala dzialalnoSC 



1 

I Ochrona zdrowia 

miasta &dzi 4 latach 2016 - I 1 120201. 

2 

520 989 

gmpa 
wydatk6w 

85195 1 / Pozostaia dzialalnoSC 
I g m a  I 

185149 1 / Programy polityki zdrowotnej 500 000 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Program 
dofinansowania do leczenia 
nieplodnoici metodq zaplodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkaric6w 

3 
grupa 

wydatkow 

grupa 
wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 

na zadanie pn. "Domy dziennego 
pobytu" 
na zadanie pn. "Schronisko dla 
Bezdomnych Kobiet" 
na zadanie pn. "Domy dziennego 
pobvtu dla os6b 

wydaik6w 

4 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "Wydatki i oplaty 
zwiqzane z prowadzonymi przez 
Wydziai zadaniarni" 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Promocja realizacji 
programu leczenia niepiodnoici 
metodq zaplodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkahc6w 
miasta Lodzi" 

85206 

5 

564 

85219 

6 

grupa 

A - 
niepehosprawnych" 
Wspieranie rodziny 

wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

Wynagrodzenia i skiadki 
na zadanie pn. "Wspieranie 
rodziny przez asystentow rodziny 
oraz pomoc psychologiczno - 
pedagogiczna" 
OSrodki pomocy spolecznej 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Wydatki na 
utrzyrnanie oSrodk6w pomocy 
spoiecznej" 

68 091 

946 973 

3 677 



/ Gospodarka komunalna i ochrona 

grupa 
~ydatk6w 

1 Srodowiska 
/ Utrzymanie zieleni w miastach i 

Wynagrodzenia i skiadki 
na zadanie pn. "Obsluga zadai5 
Pai5stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Os6b 
Niepeinosprawnych" 
na zadanie pn. "Wydatki na 
utrzymanie oirodkow pomocy 
spoiecznej" 
na zadanie pn. " Wydatki na 
utrzymanie Wydzialu Wspierania 
Rodzinnej Pieczy Zastqpczej" 

gmpa 
vydatkow 

grupa 
rydatk6w 

gminach 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Budowa drogi 
dojazdowej do Miejskich Kort6w 
Tenisowych w Parku im. J. 
Poniatowskiego" 
Pozostaia dzialalnoSC 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Program "Zielone 
Podw6rkan 

gmpa 
iydatk6w 

grupa 
ydatk6w 

grupa 
ydatk6w 

grupa 
ydatk6w 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
Pozostaie instytucje kultury 

Dotacje 
na zadanie pn. "L6dzkie Centrum 
Wydarzeli" 
Biblioteki 

Dotacje 
na zadanie pn. "Biblioteki" 
Pozostafa dziaialnoSC 

Dotacje 
z zadania pn. "Dofinansowanie 
inicjatyw kulturalnych i 
dziaialnoSci wydawniczej 
stowarzyszen i fundacji" 

Zadania statutowe 



., I 7 

I z zadania pn. "Wydatki Wydzialu" 

Powiat 

I Transport i lqcznoii: 
I Drogi publiczne w miastach na 
prawach powiatu (w rozdziale nie 
ujmuje siq wydatkow na drogi 
gminne) 

Pupa 
aydatk6w Inwestycje i zakupy 

z zadania pn. "Rewitalizacja 
przestrzeni miejskiej przy ul. 
Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 
(Program Nowe Centrum todzi) - 
(C)" 
na zadanie pn. "Dokumentacja 
dotyczqca dr6g stanowiqcych 
dojazdy do wqzl6w na S 14" 
na zadanie pn. "Dokumentacja 
projektowa na budowq ul. 
Strykowskiej na odc. od ul. 
Wycieczkowej do granic Miasta" 
na zadanie pn. "Dokumentacja 
projektowa na przebudowq 
wiadukttrw drogowych i 
tramwajowych na ul. 
Przybyszewskiego nad torami 
PKP" 

I Administracja publiczna 
I Urzedy gmin (miast i miast na 

z zadania pn. "Wydatki rzeczowe 
dot. utrzymania urzqdu" 

R6zne rozliczenia 
Rezerwy og6lne i celowe 

grupa 
vydatkow Zadania statutowe 

z zadania pn. "Rezerwa celowa na 
wydatki zwiqzane z politykq 
spolecznq" 

I Oiwiata i wychowanie 
I Szkoly podstawowe specjalne 

5 

3 526 43( 

1 500 OO( 

1 500 OO( 

1 500 OO( 

1 500 OOC 

11 467 



853 1 I I Pozostale zadania w zakresie 1 1 I 

1 

na zadanie pn. " 0 d ~ b w a  - 
aktywizacja spoieczno - zawodowa 
podopiecznych TPBA z lodzi" 
na zadanie pn. "Pomysi na siebie" 

2 

80111 

80120 

80130 

85395 

3 

wydatkow 

wydatk6w 

grupa 
wydatkbw 

P P a  
wydatk6w 

grupa 
wydatkow 

grupa 
wydatk6w 

gmpa 
wydatk6w 

85403 

85407 

4 

Dotacje 
na zadanie pn. "Wydatki zwiqzane 
z rozliczeniem dotacji celowych" 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Szkoiy 
podstawowe specjalne" 
Gimnazja specjalne 

Dotacje 
na zadanie pn. "Wydatki zwiqzane 
z rozliczeniem dotacji celowych" 
Licea og6lnoksztaicqce 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Licea 
og6lnoksztalcqce" 
Na programy finansowane z 
udzialem Srodkbw, o kt6rych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
na zadanie pn. "Projekt "Rozwbj 
nauczyciela sukcesem ucznia" 
Szkoiy zawodowe 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Szkoly zawodowe" 

polityki spolecznej 
Pozostaia dziaialnoiC 
Na programy finansowane z 
udziaiem irodkow, o ktbrych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
Specjalne oirodki szkolno- 
wychowawcze 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Specjalne oirodki 
szkolno - wychowawcze" 
Placbwki wychowania 
pozaszkolnego 

gmpa 
wydatk6w 

pp 

63 188 
63 188 

63 188 

5 

pp 

6 

348 

2 500 

70 

70 

55 256 

6 000 

49 256 

4 900 

4 900 

4 200 

3 300 

3 300 

900 



gmpa 
wydatkow Zadania statutowe 

na zadanie pn. "Plac6wki 
wychowania pozaszkolnego" 

92106 
gruPa 

wydatk6w 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
Teatry 

Dotacje 
na zadanie pn. "Teatry" 

5 142 
5 142 

5 142 


