
DrukNr '11 12016 

Projekt z dnia az. lutego 2016 r. 

UCHWALANR 

RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 91 

i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, 

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

1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1890 i 2150), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Zwiyksza siy dochody budzetu miasta Lodzi na 2016 rok 0 kwoty 

Zwiykszenia dochodow dokonano w: 

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

rozdziale 70095 - Pozostala dzialalnosc 

dochody biezqce 

gminnym zadaniu pn. ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze :Zrodel 

zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 275) Srodki z Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 na 

reali zacjy projektu pn. "DiverCITY - miasto dla wszystkich"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

§ 2. Zwiyksza siy wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok 0 kwoty 

58.103 zl 

58.103z1 



Zwiykszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

rozdziale 70095 - Pozostaia dziaialnosc 
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grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udziaiem srodk6w, 

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

gminnym zadaniu pn. "DiverCITY - miasto dla wszystkich"; 

zgodnie z zaiCJ:cznikiem Nr 2. 

§ 3. Zwi((ksza siy dochody budzetu miasta Lodzi na 2016 rok 0 kwot(( 

Zwiykszenia dochod6w dokonano w: 

dziale 853 - Pozostaie zadania w zakresie polityki spoiecznej 

rozdziale 85395 - Pozostaia dziaialnosc 

dochody biezCJ:ce 

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

ubiegiych: - rozliczenie niewykorzystanych srodk6w z tytulu udzielonej 

pomocy de minimis w zwi¢u z realizacjCJ: projektu pn. "Biznes 50+ - im 

dojrzalszy, tym lepszy"; 

zgodnie z zaiCJ:cznikiem Nr 1. 

§ 4. Zwiyksza siy wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok 0 kwoty 

Zwiykszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 853 - Pozostaie zadania w zakresie polityki spoiecznej 

rozdziale 85395 - Pozostala dziaialnosc 

1) grupie wydatk6w - D otacj e 

2) grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

31.904 zi; 

3.873 zi; 

powiatowym zadaniu pn. "Rozliczenie niewykorzystanych srodk6w z tyturu 

udzielonej pomocy de minimis w zwiCJ:zku z realizacjCJ: projektu "Biznes 50+ 

35.777 zl 

35.777 zl 
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- im dojrzalszy, tym lepszy"; 

zgodnie z zaiq.cznikiem Nr 2. 
'--

§ 5. Zmniejsza siy wydatki budzetu miastaLodzi na 2016 rok 0 kwoty 

Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 

dzia1e 758 - R6zne rozliczenia 

rozdziale 75818 -Rezerwy og61ne i celowe 

grupie wydatk6w - Inwestycj e i zakupy 

gminnym zadaniu pn. "Rezerwa celowa na wykupy nieruchomosci pod 

inwestycj e miej skie"; 

zgodnie z zaiq.cznikiem Nr 2. 

§ 6. Zwiyksza siy wydatki budzetu miastaLodzi na 2016 rok 0 kwoty 

Zwiykszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 600 - Transport i iq.cznosc 

rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Zbq.szyuskiej 

- zadanie ujyte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

zgodnie z zalq.cznikiem Nr 2. 

Swojskiej" 

§ 7. Zmniej sza siy wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok 0 kwoty 

Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 758 - R6zne rozliczenia 

rozdziale 75818 - Rezerwy og61ne i celowe 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

300.000 zi 

300.000 zi 

699.720 zi 
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gminnym zadaniu pn. "Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z kulturq."; 

zgodnie z zalq.cznikiem Nr 2. 

§ 8. Zwiyksza siy wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok 0 kwoty 

Zwiykszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 921 - Kultura i ocmona dziedzictwa narodowego 

1) rozdziale 92109 - Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 

grupie wydatk6w - Dotacj e 

gminnym zadaniu pn. "Domy kultury", 

2) rozdziale 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych 

grupie wydatk6w - Dotacje 

powiatowym zadaniu pn. "Biura Wystaw Artystycznych", 

3) rozdziale 92118 - Muzea 

grupie wydatk6w - Dotacje 

powiatowym zadaniu pn. "Muzea"; 

zgodnie z zalq.cznikiem Nr 2. 

303.450 zl 

24.990 zl 

371.280 zl 

§ 9. Zmniej sza siy wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok 0 kwoty 

Zmniej szenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 758 - R6zne rozliczenia 

rozdziale 75818 - Rezerwy og61ne i celowe 

a) grupie wydatk6w - Zadania statutowe 63.000 zl 

gminnym zadaniu pn. "Rezerwa celowa na wydatki zwiq.zane z kulturq.", 

b) grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 1.558.000 zl 

gminnym zadaniu pn. "Rezerwa celowa na zadania majq.tkowe 

realizowane w ramach dofinansowania ze srodk6w zewnytrznych"; 

zgodnie z zalq.cznikiem Nr 2. 

699.720 zl 

1.621.000 zl 
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§ 10. Zwiyksza siy wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok 0 kwoty 

Zwiykszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 921 - Kultura i ocbrona dziedzictwa narodowego 

1) rozdziale 92106 - Teatry 208.000 zl 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. "Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Lodzi 

- Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej"; 

2) rozdziale 92109 - Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 400.000 zi 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. "Nowe funkcje i6dzkich dom6w kultury"; 

3) rozdziale 92116 - Biblioteki 300.000 zi 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. "Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposaZenia 

bibliotek"; 

4) rozdziale 92118 - Muzea 713.000 zi 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnych zadaniach pn.: 

a) "Budowanie nowoczesnego muzeum dziyki innowacyjnym 

rozwi~aniom. Muzeum Tradycji Niepodlegiosciowych w Lodzi 

plac6wkct kreatywnct" 250.000 zi, 

b) "Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty 

kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii" 400.000 zl, 

c) "Zakup i renowacja wagonu historycznego" 63.000 zl; 

zgodnie z zaictcznikiem Nr 2. 

§ 11. Dokonuje siy przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi 

na 2016 rok dochod6w: 

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

1.621.000 zi 

"_-',t _ 

"~'~- ".-Co.:,:,. -or: 
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rozdziale 70005 - Gospodarka grunt ami i nieruchomosciami 

1) w gminnym zadaniu pn. ,,4. Dochody z majqtku gminy: p) dochody 

realizowane przez Wydzial Dysponowania Mieniem: - dochody z tytulu 

uzytkowania wieczystego gruntu" na kwoty 

dochody biezq.ce; 

2) z gminnych zadaiJ. pn.: 

a) ,,4. Dochody z majq.tku gminy: p) dochody realizowane przez Wydzial 

Dysponowania Mieniem: - wplywy z dzierzaw do lat trzech mienia 

komunalnego" 

dochody biezq.ce kwoty 

b) ,,4. Dochody z majq.tku gminy: p) dochody realizowane przez Wydzial 

Dysponowania Mieniem: - dochody z tytulu odplatnego nabycia prawa 

wlasnosci" 

dochody majq.tkowe kwoty 

na realizacjy gminnego zadania pn. ,,4. Dochody z majq.tku gminy: p) 

dochody realizowane przez Wydzial Dysponowania Mieniem: - pozostale 

dochody" 

- dochody biezq.ce 

- dochody majq.tkowe 

952.000 zl, 

5.100 zl;' 

3) z gmlnnego zadania pn. ,,4. Dochody z majq.tku gminy: p) dochody 

realizowane przez Wydzial Dysponowania Mieniem: - wieloletnie 

dzierzawy nieruchomosci" kwoty 

dochody biezq.ce 

na realizacjy gminnych zadaiJ. pn.: 

a) ,,4. Dochody z majq.tku gminy: p) dochody realizowane przez Wydzial 

Dysponowania Mieniem: dochody z tytulu uZytkowania 

wieczystego gruntu" 1.000.000 zl, 

dochody biezq.ce 

b) ,,4. Dochody z majq.tku gminy: p) dochody realizowane przez Wydzial 

Dysponowania Mieniem: - wplywy z dzierzaw do lat trzech mienia 

komunalnego" 359.000 zl 

59.600.000 zl 

952.000 zl 

5.100 zl 

1.359.000 zl 
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dochody biezqce; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

§ 12. Dokonuje siy przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi 

na 2016 rok wydatk6w: 

1) w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiy elektrycznq, gaz 

i wody kwoty 

rozdziale 40095 - Pozostala dzialalnosc 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

z gminnego zadania pn. "Termomodernizacja obiekt6w miasta - SP nr 34 

i ZSO nr 1" - zadanie ujyte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

na realizacjy gminnego zadania pn. "Termomodemizacja obiekt6w 

gminnych"; 

2) z dzial:u 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwoty 

rozdzial:u 70095 - Pozostala dzialalnosc 

grupy wydatk6w - Inwestycj e i zakupy 

gminnego zadania pn. "Zakup i montaZ iluminacji swietlnej promujqcej 

starania miasta Lodzi 0 przygotowanie prawa organizacji 

Miydzynarodowej Wystawy EXPO 2022" 

do: 

dzial:u 750 - Administracja publiczna 

rozdzial:u 75095 - Pozostala dzialalnosc 

grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

na realizacjy gminnego zadania pn. "Zakup i montaz ilurninacji swietlnej 

promujl:j.cej starania miasta Lodzi 0 przygotowanie prawa organizacji 

Miydzynarodowej Wystawy EXPO 2022"; 

3) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwoty 

z rozdziaru 92109 - Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 

grupy wydatk6w - Dotacj e 

2.451.663 zl 

80.000 zi 

267.000 z:l: 



gminnego zadania pn. "Domy kultury" 

do: 
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rozdzialu 92114 - Pozostale instytucje kultury 

grupy wydatk6w - Dotacje 

na realizacjy gminnego zadania pn. "Pozostale instytucje kultury"; 

zgodnie z zal'1-cznikiem Nr 2. 

§ 13. Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 14. W uchwale Nr XXIII531/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2016 rok, w Zal'1-czniku Nr 1 pn. "Zestawienie 

planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2016 rok", wprowadza siy 

nastypuj'1-ce zmiany: 

1) dodaje siy zapis ,,853, 85395 Rozliczenie niewykorzystanych srodk6w z tytulu udzielonej 

pomocy de minimis w zwi<tZku z realizacj'1- projektu "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym 

lepszy" w kolumnach 4, 5 i 6 z kwot'1- 31.904 zl; 

2) dodaje siy zapis ,,921, 92106 Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Lodzi - Polskie 

Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej" w kolumnach 4, 5 i 6 

z kwot'1- 208.000 zl; 

3) w zapisie ,,921, 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice, kluby" w kolumnach 4, 5 i 8 

kwoty 9.432.600 zl zastypuje siy kwot'1- 9.469.050 zl; 

4) w zapisie ,,921, 92110 Galerie, biura wystaw artystycznych" w kolumnach 4,5 i 8 kwoty 

1.883.000 zl zastypuje siy kwot'1- 1.907.990 zl; 

5) w zapisie ,,921, 92114 Pozostale instytucje kultury" w kolumnach 4, 5 8 kwoty 

11.800.000 zl zastypuje siy kwot'1- 12.067.000 zl; 

6) w zapisie ,,921, 92118 Muzea" w kolumnach 4, 5 i 8 kwoty 14.471.800 zl zastypuje siy 

kwot'1- 14.843.080 zl; 

7) dodaje siy zapis ,,921, 92118 Budowanie nowoczesnego muzeum dziyki innowacyjnym 

rozwi<tZaniom. Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w Lodzi plac6wkC!c kreatywnC!c" 

w kolumnach 4,5 i 6 z kwot'1- 250.000 zl; 
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8) dodaje siy zapis ,,921 ,92118 Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie 

oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii" w kolumnach 4, 5 i 6 z kwot'l 

400.000 zl; 

9) dodaje siy zapis ,,921 , 92118 Zakup i renowacja wagonu historycznego" w kolumnach 

4, 5 i 6 z kwot'l63.000 zl; 

10) w pozycji "Og6Iem" : 

a) w kolumnie 4 kwoty 328.415.038 zl zastypuje siy kwot'l330.067.662 zl, 

b) w kolumnie 5 kwoty 166.312.132 zl zastypuje siy kwot'l 167.964.756 zl, 

c) w kolumnie 6 kwoty 71.284.682 zl zastypuje siy kwot'l 72.237.586 zl, 

d) w kolumnie 8 kwoty 95 .027.450 z1 zastypuje siy kwot'l95.727.170 zl. 

§ 15 . Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia podlega ogloszeniu w trybie 

przewidzianym dla akt6w prawa miejscowego. 

Proj ektodawc'l jest 
Prezydent Miasta Lodzi 

t\1i OSldwa MC/czkowska 
cz. 9 01. 'LCYf 6 

PrzewodniczllCY 

Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

D YRE K TO ~ 
WYDZ IAL U BUDZE TU 

Malg(lj /')![YV0j Cczak 

11 · 0 L . W1~ 



Uzasadnienie 

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

w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok. 

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

(§ 1 - 2 uchwaly). 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siy zwiykszenia 0 kwoty 58.103 zl, z tego: 

>- dochodow w Wydziale Budzetu w gminnym zadaniu pn. ,,8.2. Srodki finansowe 

pochodzq.ce ze :lrodel zagranicznych nie podlegajq.cych zwrotowi: 275) Srodki 

z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 na 

realizacjy projektu pn. "DiverCITY - miasto dla wszystkich"; 

>- wydatkow w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta z przeznaczeniem 

na realizacjy gminnego zadania pn. "DiverCITY - miasto dla wszystkich". 

Powyzsze zwiykszenie wynika z oszczydnosci poprzetargowych i za zgodq. Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju srodki w ww. wysokosci przeznaczone zostanq. na sfinansowanie 

publikacji podsumowujq.cej dobre praktyki miydzy partnerami w zakresie rewitalizacji. 

Zwiekszenie planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok dochod6w i wydatk6w 

(§ 3 - 4 uchwaly). 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siy zwiykszenia w Biurze Promocji Zatrudnienia 

i Obslugi Dzialalnosci Gospodarczej 0 kwoty 35.777 zl, z tego: 

>- dochodow w powiatowym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat 

ubieglych: - rozliczenie niewykorzystanych srodkow z tytulu udzielonej pomocy de 

minimis w zwiCjZku z realizacjq. projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy"; 

>- wydatk6w z przeznaczeniem na realizacjy powiatowego zadania pn. "Rozliczenie 

niewykorzystanych srodkow z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwiq.zku 

z realizacjq. projektu "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy". 



2 

Powyzszej zmlany dokonuje Sly w zwiq.zku z koniecznosciq. zwrotu, do Wojew6dzkiego 

Urzydu Pracy, niewykorzystanych srodk6w z roku 2014. 

W ramach realizacji projektu "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy" beneficjentom 

projektu do grudnia 2014 roku byly wyplacane srodki stanowiq.ce pomoc de minimis. 

W dw6ch przypadkach nastq.pila koniecznosc zwrotu srodk6w. Jeden z beneficjent6w nie 

wywiq.zal siy z warunk6w umowy 0 udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego na 

uruchomienie dzialalnosci gospodarczej, wobec czego zostal zobowiq.zany do zwrotu 

srodk6w uzyskanej pomocy wraz z odsetkami. Drugi beneficjent nie wydatkowal calej kwoty 

przyznanego podstawowego wsparcia pomostowego. 

Zmiany w planowanych w bud:iecie miasta Lodzi na 2016 rok wvdatkach (§ 5 - 6 

ucbwaly). 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siy ponizszych zmian: 

~ zmniejsza siy wydatki w Wydziale Bud:ietu w wysokosci 300.000 zl w gminnym zadaniu 

majq.tkowym pn. "Rezerwa celowa na wykupy nieruchomosci pod inwestycje miejskie" ; 

~ zwiyksza siy wydatki w Zarz~dzie Dr6g i Transportu w wysokosci 300.000 zl 

z przeznaczeniem na realizacjy gminnego zadania majq.tkowego, ujytego w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej , pn. "Przebudowa ulicy Zbq.szynskiej i Swojskiej" ; 

Z uwagi na zly stan techniczny ulicy Zbq.szynskiej i Swojskiej, zglaszany przez 

mieszkat'lc6w oraz firmy majq.ce siedziby na ww. ulicach, koniecznajest pilna interwencja 

polegajq.ca na przebudowie przedmiotowych ulic. Wartosc kosztorysowa zadania wyniesie 

10.000.000 zl, z czego w 2016 r. kwota 300.000 zl, w 2017 r. kwota l. 000 .000 zl 

a w 2018 kwota 8.700.000 zl. 

Zmiany w planowanych w bud:iecie miasta Lodzi na 2016 rok wydatkach (§ 7 - 8 

uchwaty). 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siy ponizszych zmian: 

~ zmniejsza siy wydatki w Wydziale Bud:ietu w wysokosci 699.720 zl w gminnym zadaniu 

pn. "Rezerwa celowa na wydatki zwiq.zane z kulturq."; 

~ zwiyksza siy wydatki w Wydziale Kultury w wysokosci 699.720 zl, z przeznaczeniem na 

realizacjy nizej wymienionych zadan: 
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• gminnego pn. "Domy kultury" w wysokosci 303.450 zl; 

• powiatowego pn. "Biura W staw Artystycznych" w wysokosci 24.990 zl; 

• powiatowego pn. "Muzea" w wysokosci 371.280 zl. 

Powyzsze srodki przeznaczone zostan~ na podwyzszenie wynagrodzen 0 250 zl na etat 

wraz z ZUS-em pracodawcy dla pracownik6w merytorycznych: Miejskiej Galerii Sztuki, 

Centralnego Muzeum W16kiennictwa, Muzeum Miasta Lodzi, Muzeum Tradycji 

Niepodleglosciowych, Muzeum Kinematografii, Baluckiego Osrodka Kultury, Osrodka 

Kultury "G6ma", Poleskiego Osrodka Sztuki, Domu Literatury, Widzewskich Dom6w 

Kultury, Centrum Kultury Mlodych, Akademickiego Osrodka Inicjatyw Artystycznych. 

Planowany wzrost wynagrodzen obejmie 196 etat6w: 

./ domy kultury - 85 etat6w kwota 303.450 zl, 

./ galeria - 7 etat6w kwota 24.990 zl, 

./ muzea-104 etaty kwota 371.280 zl. 

Ww. kwoty wyliczono wg stanu zatrudnienia na dzien 31 grudnia 2015 r. 

Zmiany w planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok wydatkach (§ 9 - 10 

uchwaly). 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siy ponizszych zmian: 

~ zrnniejsza siy wydatki w Wydziale Budzetu w wysokosci 1.621.000 zl w gminnych 

zadaniach: 

• biez~cym pn. "Rezerwa celowa na wydatki zWl¥ane z kultun( w wysokosci 

63.000 zl; 

• maj~tkowym pn. "Rezerwa celowa na zadania maj~tkowe realizowane w ramach 

dofinansowania ze srodk6w zewnytrznych" w wysokosci 1.558.000 zl; 

~ zwiyksza siy wydatki w Wydziale KuItury w wysokosci 1.621.000 zl, z przeznaczeniem 

na realizacjy nizej wymienionych gminnych zadaii maj:qtkowych pn.: 

• "Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Lodzi - Polskie Centrum Komedii 

- Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej" w wysokosci 208.000 zl; 

• "Nowe funkcje 16dzkich dom6w kultury" w wysokosci 400.000 zl; 

• "Modemizacja, rozszerzenie funkcji i wyposazenia bibliotek" w wysokosci 

300.000 zl; 
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• "Budowanie nowoczesnego muzeum dziyki innowacyjnym rozwiEJ..zaniom. Muzeum 

Tradycji Niepodleglosciowych w Lodzi plac6wkEJ.. kreatywnEJ.." w wysokosci 

250.000 zl; 

• "Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzeme oferty kulturalno 

- edukacyjnej Muzeum Kinematografii" w wysokosci 400.000 zl; 

Powyzsze srodki przeznaczone zostanEJ.. na projekty, kt6re zostaly wpisane do realizacji 

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Zadania te dotyczEJ.. poprawy infrastruktury i wyposazenia instytucji kultury: Muzeum 

Kinematografii, Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych, Teatru Powszechnego, 

5 Miejskich Bibliotek i wybranych Dom6w Kultury. 

• "Zakup i renowacja wagonu historycznego" w wysokosci 63.000 zl; 

Powyzsze zadanie zostalo wprowadzone do budzetu w 2015 r. jako zadanie 

jednoroczne. Pomimo wszelkich staran, majEJ..cych na celu realizacjy tego zadania 

Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych nie bylo w stanie sprostae komplikacjom 

zwiEJ.-Zanym z renowacjEJ.. wagonu, a tym samym zrealizowae zadanie w roku ubieglym. 

Z uwagi na fakt, ze zakup wagonu wymaga wielomiesiycznych dzialan dokonuje siy 

wprowadzenia ww. zadarua do budzetu na 2016 r. 

W wyniku prowadzonych kwerend w naszym kraju udalo Sly znaleze Muzeum 

Tradycji Niepodleglosciowych oryginalny niemiecki wagon z czas6w wojennych. 

Istnieje duze prawdop 0 dobienstwo , ze byl wykorzystywany przez hitlerowskie 

Niemcy do transportu Polak6w, Zyd6w i Rom6w do obozu zaglady. Pozyskanie do 

zbior6w Muzeum oryginalnego niemieckiego wagonu uatrakcyjni oferty edukacyjnEJ.. 

Muzeum. 

Kwota 63.000 zl obejmuje: zakup wagonu - 20.000 zl, jego renowacjy - 35.000 z! 

i transport - 8.000 zl. 

Przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok dochodow C§ 11 

uchwaly). 

W Wydziale Dysponowania Mieniem dokonuje siy przeniesienia dochod6w miydzy 

zadaniami i paragrafami: 
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}> w gminnym zadaniu pn. ,,4. Dochody z maj~tku gminy: p) dochody realizowane przez 

Wydzia1 Dysponowania Mieniem: - dochody z tytu1u uZytkowania wieczystego gruntu" 

na kwoty 59.600.000 z1; 

}> z nizej wymienionych gminnych zadaii pn.: 

• ,,4. Dochody z maj~tku gminy: p) dochody realizowane przez Wydzia1 Dysponowania 

Mieniem: - wplywy z dzierzaw do lat trzech mienia komunalnego" kwoty 952.000 z1, 

• ,,4. Dochody z maj~tku gminy: p) dochody realizowane przez Wydzial Dysponowania 

Mieniem: - dochody z tytuiu odp1atnego nabycia prawa wlasnosci" kwoty 5.100 zl; 

na realizacjy gminnego zadania pn. ,,4. Dochody z maj~tku gminy: p) dochody 

realizowane przez Wydzia1 Dysponowania Mieniem: - pozosta1e dochody"; 

}> z gminnego zadania pn. ,,4. Dochody z maj~tku gminy: p) dochody realizowane przez 

Wydzia1 Dysponowania Mieniem: - wieloletnie dzierzawy nieruchomosci" kwoty 

1.359.000 z1 na realizacjy nizej wymienionych gminnych zadaii pn.: 

• ,,4. Dochody z mahtku gminy: p) dochody realizowane przez Wydzial Dysponowania 

Mieniem: - dochody z tytuiu uzytkowania wieczystego gruntu" na kwoty 1.000.000 z1; 

• ,,4. Dochody z maj~tku gminy: p) dochody realizowane przez Wydzial Dysponowania 

Mieniem: - wp1ywy z dzierzaw do lat trzech mienia komunalnego" na kwoty 

359.000 zl. 

Powyzszych zmian dokonuje siy celem dostosowania zapis6w do obowi~zuj~cej klasyfikacji 

budzetowej. 

Przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok wydatk6w (§ 12 

uchwaly). 

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje siy przeniesienia wydatk6w w wysokosci 

2.451.663 zl z gminnego zadania maj~tkowego, ujytego w Wieloletniej Pro gno zie 

Finansowej, pn. "Termomodernizacja obiekt6w miasta - SP nr 34 i ZSO nr I" 

z przeznaczeniem na realizacjy gminnego zadania pn. "Termomodernizacja obiekt6w 

gminnych" . 
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W zwi<jZku z uzyskaniem drugiej transzy srodk6w z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony 

Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci 2.451.663 zl uwolnily siy srodki wlasne 

zabezpieczone na realizacjy zadania majqtkowego pn. "Termomodernizacja obiek.t6w miasta 

- SP ill 34 i ZSO ill 1". W zwi<jZku z powyzszym dokonuje siy ww. przeniesienia. 

Zwiykszone srodki umozliwiq rozpoczycie procedury przetargowej na wyb6r wykonawcy 

rob6t termomodernizacyjnych obiek.t6w szkolnych i Dom6w Pomocy Spolecznej. 

W Wydziale ds. Zarz~dzania Projektami dokonuje siy przeniesienia gminnego zadania 

majqtkowego pn. "Zakup i montaZ iluminacji swietlnej promujftcej starania miasta Lodzi 

o przygotowanie prawa organizacji Miydzynarodowej Wystawy EXPO 2022" z kwotq 

80.000 zl z dzialu 700 - Gospodarka mieszkaniowa do dzialu 750 - Administracja publiczna. 

Powyzszego przeniesienia dokonuje siy celem dostosowania zapis6w do obowiftzujqcej 

klasyfikacj i budzetowej. 

W Wydziale Kultury dokonuje siy przerneslenia wydatk6w w wysokosci 267.000 zl 

z gminnego zadania pn. "Domy kultury" z przeznaczeniem na realizacjy gminnego zadania 

pn. "Pozostale instytucj e kultury". 

Przesuniecie ww. srodk6w zwi<jZane jest z przekazaniem do EC1 L6d± - Miasto Kultury 

zadail dotyczftcych dzialalnosci prowadzonej przez Centrum Komiksu, k.t6re od 2013 roku 

funkcjonowalo w Domu Literatury. 

Kwota ta obejmuje, od 1 marca 2016 L, nastypujqce koszty: 

• wynagrodzenie oso bowe wraz z narzutami dla 4 etat6w 

• czynsz, media (dotyczy siedziby przy uL Piotrkowskiej 28) 

• materialy 

• srodki na Miydzynarodowy Festiwal Gier i Komiksu 

136.500 zl 

23.900 zl 

2.850 zl 

103.750 zl 

W zwif).Zku z powyzszym zmniejsza siE( dotacjE( podmiotowfl: dla Domu Literata a zwiyksza 

dla EC1 L6d± Miasto Kultury. 

Zmiany w uchwale Nr XXIII531115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2016 rok (§ 14 uchwaly). 
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Powyzsze dotyczy zmlan Za1qcznika Nr 1 pn. "Zestawienie planowanych kwot dotacji 

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

~ z wprowadzenia nowego zadania pn. "Rozliczenie niewykorzystanych srodkow z tytu1u 

udzielonej pomocy de minimis w zwiqzku z realizacjq projektu "Biznes 50+ - im 

dojrzalszy, tym lepszy" z kwotq 31.904 zl; 

~ ze zwiykszenia dotacji w zadaniu pn. "Domy kultury" 0 kwoty 36.450 zl; 

~ ze zwiykszenia dotacji w zadaniu pn. "Biura Wystaw Artystycznych" 0 kwoty 24.990 zl; 

~ ze zwiykszenia dotacji w zadaniu pn. "Muzea" 0 kwoty 371.280 zl; 

~ z wprowadzenia nowego zadania pn. "Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Lodzi 

- Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej " z kwotq 

208.000 zl; 

~ z wprowadzenia nowego zadania pn. "Budowanie nowoczesnego muzeum dziyki 

innowacyjnym rozwiqzaniom. Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w Lodzi placowkq 

kreatywnq" z kwotq 250.000 zl; 

~ z wprowadzenia nowego zadania pn. "Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez 

poszerzeme oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii" z kwotq 

4000.000 zl; 

~ z wprowadzenia nowego zadania pn. "Zakup i renowacja wagonu historycznego" z kwotq 

63 .000 z1. 

DYREKTOR 
WYDZIAL U BUDZETU 

MalgOrz~f:z.ak 
A. 0 ~ - "L,o A (., .i 



Zestawienie

zmian budzetu miasta Lodzi na 2016 rok

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

wzl

Dzial

1

700

Rozdz.

2

70005

70095

§

3

0470

0550

0750

0870

0960

0970

2006

Tresc

4

Zmiany po stronie dochodow

Gmina

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka grantami i
nieruchomosciarni
Wplywy z oplat za trwaly zarzad,
uzytkowanie i shrzebnosci
Wplywy z oplat z tytuhi
uzytkowania wieczystego
nieruchomosci
Wplywy z najmu i dzierzawy
skladnikow majatkowych Skarbu
Panstwa., jednostek samorzadu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansow
publicznych oraz innych umow o
podobnym charakterze
Wplywy ze sprzedazy skladnikow
majatkowych
Wplywy z otrzymanych spadkow,
zapisow i darowizn w postaci
pienieznej
Wplywy z roznych dochodow
Pozostala dzialalnosc
Dotacje celowe w ramach
programow finansowanych z
udzialem srodkow europejskich
oraz srodkow, o ktorych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i

Zmniejszenia

5

61916100

61 916 100

61 916 100

61 916 100

59 600 000

1 359000

5 100

265 000
687 000

Zwi^kszenia

6

62 009 980

61 974 203

61 974203

61 916 100

60 600 000

359000

5 100

265 000
687 000
58 103

8715



1

853

2

85395

3

2007

0920
2910

4
6 ustawy, lub platnosci w ramach
budzetu srodkow europejskich, z
wylaczeniem dochodow
klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacje celowe w ramach
programow finansowanych z
udzialem srodkow europejskich
oraz srodkow, o ktorych mowa w
art. 5 ust, 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub platnosci w ramach
budzetu srodkow europejskich, z
wylaczeniem dochodow
klasyfikowanych w paragrafie 205

Powiat

Pozostale zadania w zakresie
polityki spolecznej
Pozostala dzialalnosc
Wplywy z pozostalych odsetek
Wplywy ze zwrotow dotacji oraz
platnosci, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktorych mowa w art.
1 84 ustawy, pobranych nienaleznie
lub w nadmiernej wysokosci

5 6

49388

35777

35777
35777

3 873

31 904



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

Zestawienie

zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok

wzl

Dziai

1

400

600

700

Rozdz.

2

40095

60016

70095

Tresc Zmniejszenia Zwi^kszenia

3

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

4

Zmiany po stronie wydatkow

Gmina

Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energie elektryczn^., gaz i wode
Pozostala dziatalnosc

Inwestycje i zakupy
zzadaniapn. "Termomodernizacja
obiektow miasta - SP nr 34 i ZSO
nr 1"
na zadanie pn.
"Termomodernizacja obiektow
gminnych"

Transport i lacznosc
Drogi publiczne gminne

Inwestycje i zakupy
na zadanie pn. "Przebudowa ulicy
Zbq.szynskiej i Swojskiej"

Gospodarka mieszkaniowa
Pozostala dziaialnosc
Na programy finansowane z
udzialem srodkow, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
na zadanie pn. "Diver CITY -
miasto dla wszystkich"

5

5 419 383

5 419 383

2451 663
2451 663

2451 663

80000
80000

6

5 513 263

5081216

2451 663
2451 663

2451 663

300 000
300000

300 000

58 103
58 103

58 103



1

750

758

921

2

75095

75818

92106

92109

3
grupa

wydatkow

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

4

Inwestycje i zakupy
z zadania pn. "Zakup i montaz
iluminacji swietlnej promujacej
starania miasta Lodzi o
przygotowanie prawa organizacji
Miedzynarodowej Wystawy EXPO
2022"

Administracja publiczna
Pozostala dzialalnosc

Inwestycje i zakupy
na zadanie pn. "Zakup i montaz
iluminacji swietlnej promujacej
starania miasta Lodzi o
przygotowanie prawa organizacji
Miedzynarodowej Wystawy EXPO
2022"

Rozne rozliczenia
Rezerwy ogolne i celowe

Zadania statutowe
z zadania pn. "Rezerwa celowa na
wydatki zwiazane z kultura"

Inwestycje i zakupy
z zadania pn. "Rezerwa celowa na
wykupy nieruchomosci pod
inwestycje miejskie"
z zadania pn. "Rezerwa celowa na
zadania majatkowe realize wane w
ramach dofinansowania ze
srodkow zewnetrznych"

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Teatry

Inwestycje i zakupy
na zadanie pn. "Rewitalizacja
Teatru Powszechnego w Lodzi -
Polskie Centrum Komedii -
Regionalne Centrum Edukacji
Teatralnej "
Domy i osrodki kultury, swietlice i
kluby

5

80000

2 620 720
2 620 720

762 720

1 858 000

300 000

1 558 000

267 000

267 000

6

80000
80000

80000

2 191 450
208 000

208 000

703 450



1

853

2

92114

92116

92118

85395

3
grupa

wydatkow

grapa
wydatkow

grupa
wydatkow

grapa
wydatkow

grapa
wydatkow

grapa
wydatkow

grapa
wydatkow

4

Dotacje
w zadaniu pn. "Domy kultury"

Inwestycje i zakupy
na zadanie pn. "No we funkcje
lodzkich domow kultury"
Pozostale instytucje kultury

Dotacje
na zadanie pn. "Pozostale
instytucje kultury"

Biblioteki

Inwestycje i zakupy
na zadanie pn. "Modernizacja,
rozszerzenie funkcji i wyposazenia
bibliotek"
Muzea

Inwestycje i zakupy
na zadanie pn. "Budowanie
nowoczesnego muzeum dzieki
innowacyjnym rozwiazaniom.
Muzeum Tradycji
Niepodleglosciowych w Lodzi
placowkq. kreatywnq."
na zadanie pn. "Budowanie
przewag konkurencyjnych poprzez
poszerzenie oferty kulturalno-
edukacyjnej Muzeum
Kinematografii"
na zadanie pn. "Zakup i renowacja
wagonu historycznego"

Powiat

Pozostale zadania w zakresie
polityki spolecznej
Pozostala dzialalnosc

Dotacje

Zadania statutowe
na zadanie pn. "Rozliczenie
niewykorzystanych srodkow z
tytutu udzielonej pomocy de
minimis w zwia^ku z realizacjq.

5

267 000

6

303 450

400 000

267 000

267 000

300000

300 000

713 000

713 000

250 000

400 000

63 000

432 047

35777
35777

31 904

3 873



4

1

921

2

92110

92118

3

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

4
projektu "Biznes 50+ - im
dojrzalszy, tym lepszy"

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Galerie i biura wystaw
artystycznych

Dotacje
na zadanie pn, "Biura Wystaw
Artystycznych."
Muzea

Dotacje
na zadanie pn. "Muzea"

5 6

396270

24990

24990

371280

371 280
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