
Dmk Nr 2251201 6 

Projekt z dnia 27 czenvca 201 6 r 

AUTOPOPRAWKA NR 2 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia051ipca 2016 r. 

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

w budiecie miasta todzi 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) 5 16 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 16. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na2016 rok o kwotq 5.577.681 z1 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

1) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotq 

rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami 

dochody majqtkowe 

gminnym zadaniu pn. ,,4. Dochody z majqtku gminy: r) dochody 

realizowane przez Wydziat Zbywania i Nabywania NieruchomoSci: 

- w p m  z tytufu mienia komunalnego (sprzedai nieruchomoSci)"; 

2) dziale 758 - Rozne rozliczenia o kwotq 

rozdziale 75814 - Rozne rozliczenia finansowe 

dochody majqtkowe 

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

ubieglych: - zwrot niewykorzystanych Srodk6w na wydatki 

niewygasajqce z roku poprzedniego" 8 16.627 zl, 

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

ubieglych: - zwrot niewykorzystanych Srodkow na wydatki 



niewygasajqce z roku poprzedniego" 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1 ."; 

2)w 5 17: 

a) kwotq 1.028.081 zi zastqpuje siq kwota, 5.577.681 zi, 

b) dodaje siq pkt 2 w brzmieniu: 

,,2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotq 

rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomoiciami 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnych zadaniacb pn.: 

a) ,,Zwrot irodk6w finansowych poniesionych na naktady budowlane 

wynikajqce z przejqtych nieruchomoici" 4.381.000 zi, 

b) ,,Modernizacja Systemu Sygnalizacji Przeciwpozarowej w Hali 

Targowej ,,G6rniak" 168.600 zl;", 

c) dotychczasowe pkt 2 - 3 otrzymujq odpowiednio numeracjq 3 - 4; 

3) 9 22 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 22. Dokonuje siq zmiany w przychodach i rozchodach w 2016 roku 

polegajqcych na: 

1) zwiqkszeniu przychod6w pochodzqcych z wolnych irodk6w jako 

nadwyzki irodk6w pieniqznych na rachunku bieiqcym budzetu o kwotq 15.530.740 zl 

2) zwiqkszeniu rozchod6w z tytuiu spiaty kredyt6w krajowych o kwotq 15.300.000 zl 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 3."; 

4) w § 30: 

a) dodaje siq pkt 4 - 7 w brzmieniu: 

,,4) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotq 



rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomoiciami 

z grupy wydatkow - Wynagrodzenia i sktadki 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki jednostki budzetowej -Hale Targowe" 

do grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Modernizacja Systemu Sygnalizacji 

Przeciwpoiarowej w Hali Targowej ,,Gomi&"; 

5) z dziah 750 - Administracja publicma kwotq 

rozdziaiu 75075 - Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Promocja Miasta w zwiqzku z rozgrywkami rundy 

interkontynentalnej Ligi ~wiatowej siatkarzy 2016-201 8" 

do: 

dziah 926 - Kultura fizyczna 

rozdziaiu 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycmej 

grupy wydatkow - Dotacje 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wspieranie szkolenia sportowego"; 

6) w dziale 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdziale 75095 - Pozostala dziaialnoid 

z grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnego zadania pn. ,,Wykonanie portalu internetowego stui4cego do 

kontaktow z mieszkaricami" 

do grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skiadki 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Upowszechnienie dziaiah 

wspomagajqcych rozw6j demokracji w zakresie dotyczqcym realizacji 

Budietu Obywatelskiego"; 

7) z dziah 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdziaiu 75095 - Pozostata dziaialnoid 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Ubezpieczenie majqtku gminy" 

do: 



dziah 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

rozdziah 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomoiciami 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacje gmimego zadania pn. ,,Rozliczenie udziaiow we 

Wsp6lnotach Mieszkaniowych";", 

b) dotychczasowe pkt 4 - 5 otrzymujq odpowiednio numeracje 8 - 9, 

c) w pkt 8: 

- kwotq 29.793 z1 zastqpuje siq kwotq 33.793 z1, 

- lit b kwote 21.793 zi zastqpuje siq kwotq 25.793 zl, 

- po zapisie dotyczqcym rozdziaiu 80101 - Szkoly podstawowe dodaje siq zapis: 

,,- rozdzialu 801 10 - Gimnazja 4.000 zt 

- grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 2.000 zt, 

- grupy wydatkow - Zadania statutowe 2.000 zi, 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Gimnazja",", 

d) dodaje siq pkt 10 w brzmieniu: 

,,lo) z dziah 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdziah 75095 - Pozostaia dzialalnoS6 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gmimego zadania pn. ,,Wykonanie portalu internetowego shzqcego do 

kontaktow z mieszkancami" 

do: 

dzialu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdziah 921 14 - Pozostaie instytucje kultury 

grupy wydatkow - Dotacje 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,t6dzkie Centrum Wydarzeh";", 

e) dotychczasowy pkt 6 - 10 otrzymuje odpowiednio numeracje 11 - 15, 

f) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 



,,l 1) w dziale 801 - OSwiata i wychowanie kwotq 

rozdziale 80104 - Przedszkola 

z grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnych zadan pn.: 

a) ,,Zakup sprzqtu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 137 

w todzi - ul. Grota Roweckiego 6 - algorytm" 15.000 zi, 

b) ,,Zakup sprzqtu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 192 

w todzi - ul. Mieszczanska 15 - algorytm" 4.000 zl, 

do grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacje zadan 

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";", 

g) dodaje sie pkt 16 w brzmieniu: 

,,16) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq 5.023 zi 

rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

z gminnego zadania pn. ,,Budowa placu utwardzonego" 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Zakup kosiarki";"; 

5) zaiqczniki Nr 1 - 3 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zalqcmikach Nr 1 - 3 do 

niniejszej Autopoprawki; 

6) w zaiqczniku Nr 4 wprowadza sie nastqpujqce zmiany: 

a) w zapisie ,,921, 921 14 todzkie Centrum Wydarzeri" w kolumnach 4, 5 i 8 kwotq 

11.828.500 zi zastqpuje siq kwotq 11.878.500 zl, 

b) w zapisie ,,926, 92605 Wpieranie szkolenia sportowego" w kolumnach 4 , 9  i 10 kwote 

8.200.000 zt zastqpuje siq kwotq 8.700.000 zi, 

c) w pozycji ,,Ogolem": 

- w kolumnie 4 kwotq 338.426.345 zl zastqpuje siq kwotq 338.976.345 zl, 

- w kolumnie 5 kwotq 174.336.544 zl zastqpuje sie kwotr) 174.386.544 zi, 

- w kolumnie 8 kwotq 98.91 1.002 zl zastqpuje siq kwotr) 98.961.00 

- w kolumnie 9 kwotq 164.089.801 zi zastqpuje siq kwotq 164.589. 

- w kolumnie 10 kwotq 47.698.790 zi zastqpuje siq kwotr) 48.198.790 zl. 

I N S P E K T O R  

Mir 



Uzasadnienie 

do Autopoprawki nr 2 do projektu uchwaty Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu 

oraz zmian w budiecie miasta todzi na 2016 rok. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta todzi  na 2016 rok dochod6w i wvdatk6w. 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 

9 zwiqksza siq dochody w wysokoici 4.549.600 21, z tego w: 

Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomoici w wysokoici 4.400.000 zl 

w gminnym zadaniu pn. ,,4. Dochody z majqtku gminy: r) dochody realizowane przez 

Wydziat Zbywania i Nabywania Nieruchomoici: - wplywy z tytuiu mienia komunalnego 

(sprzedai niemchomoici)"; 

Zwiqkszenia dochodow dokonuje siq w zwiqzku ze sprzedaz niemchomoici i zwrotem 

naktadow. 

Wydziale Budietu gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat 

ubiegiych: - zwrot niewykorzystanych Srodk6w na wydatki niewygasajqce z roku 

poprzedniego" w wysokoici 149.600 zl; 

Powyisze zwiqkszenie wynika z niezrealizowania w terminie do 30 czerwca 2016 r., 

wydatkow dotyczqcych zadan majqtkowych, ktore zostaty utworzone uchwaiq 

Nr XXII/530/15/ Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 2015 r, w sprawie wydatk6w 

budietu miasta Lodzi, ktore w 2015 roku nie wygasajq z uplywem roku budzetowego. 

9 zwiqksza siq wydatki w wysokoici 4.549.600 z l  z tego w: 

Wydziale Dysponowania Mieniem w wysokoici 4.381.000 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Zwrot Srodk6w finansowych poniesionych 

na naktady budowlane wynikajqce z przejqtych niemchomoici". 

Miasto t o d i  zobowiqzane bqdzie do zwrotu naktadow poniesionych przez ECI todz  

Miasto Kultury na nieruchomoiciach potozonych w Lodzi przy ulicach: Kilihskiego bn, 



Kilinskiego 70176, Targowej bn, Tuwima 52A oraz oznaczonej jako szlak kolejowy t o d i  

- Koluszki, stanowiqcych obecnie dzialki ewidencyjne o numerach: 180141, 180160, 

180162, 180167, 180168, oraz czeici dziakki 180146 i czeici dziaiki 180166, w obrebie S-6. 

Nakkady dotyczq m.in. robot rozbiorkowych budynkow, wycinki drzew, budowy parkingu 

oraz drog, ciqg6w pieszych i komunikacyjnych. 

Rozliczenie nakladow pomiedzy Miastem todz  i ECI Eodi Miasto Kultury nastqpi po 

zrzeczeniu siq przez ECI t6dz  Miasto Kultury prawa uiytkowania ustanowionego 

w 2008 r. na ww. nieruchomoSciach. 

Zrzeczenie sic uiytkowania jest zwiqzane miedzy innymi z decyzjq Miasta Lodzi 

o sprzedaiy dzialki nr 180168 w obrebie S-6 (uchwala Nr XXXIl820116 Rady Miejskiej 

w todzi  z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyraienia zgody na sprzedai w drodze 

przetargu nieruchomoici pokozonych w Lodzi przy szlaku kolejowym L6di-Koluszki, 

oznaczonych jako dzialka nr 365 w obrebie S-2 i dzialka nr 180168 w obrebie S-6). 

Halach Targowych w wysokoSci 168.600 zl z przeznaczeniem na realizacje gminnego 

zadania majqtkowego pn. ,,Modernizacja Systemu Sygnalizacji Przeciwpoiarowej w Hali 

Targowej ,,Gomi&"; 

W celu zapewnienia odpowiednich standardow bezpieczenstwa konieczne jest wykonanie 

modernizacji systemu sygnalizacji ppoi. w Hali Targowej ,,Gomi&". Przeprowadzone 

w hali targowej przeglqdy wskazujq na zky stan techniczny urzqdzen ppoz. 

Inwentaryzacja, ktora miaka miejsce w 2015 r. wykazala, ze naleiy wykonaC szereg prac 

majqcych na celu dostosowania istniejqcego systemu do zgodnoSci z obowiqzujqcymi 

przepisami i normami ochrony przeciwpoiarowej (dodatkowo na ww. zadanie 

przenoszone sq Srodki w wysokosci 46.400 zk z wydatkow bieiqcych str. 3 uzasadnienia). 

Zmianv w pnvchodach i rozchodach w 2016 roku. 

Powyisze zmiany obejmujq: 

9 zwiekszenie przychodow z tytuiu jako nadwyiki Srodkow pieniemych na rachunku 

biezqcym budzetu w wysokoSci 15.300.000 zl; 

9 zwiekszenie rozchodow z tytuku splaty kredytow krajowych w wysokoSci 15.300.000 zk. 



W zwiqzku z wystqpieniem na koniec 2015 roku nadwyiki irodk6w pieniqznych na rachunku 

bieiqcym budzetu zostanie ona przeznaczona na wczeiniejszq splatq rocznej raty kapitalowej 

kredytu zaciqgniqtego w banku Pekao S.A. zgodnie z umow* 2010/109/DIF z dnia 12 lipca 

2010 r. 

Przeniesienia planowanvch w budiecie miasta todzi na 2016 rok wvdatkbw. 

W Halach Targowych dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 46.400 zl 

z gminnego zadania pn. ,,Wydatki jednostki budzetowej - Hale Targowe" 

z przeznaczeniem na realizacjq gmimego zadania majqtkowego pn. ,,Modernizacja Systemu 

Sygnalizacji Przeciwpoiarowej w Hali Targowej ,,G6rniak" (uzasadnienie na str. 2). 

W Wydziale Sportu dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 500.000 zl 

z gmimego zadania pn. ,,Promocja Miasta w zwiqzku z rozgrywkami rundy 

interkontynentalnej Ligi ~wiatowej siatkarzy 2016-2018" z przeznaczeniem na realizacjq 

gmimego zadania pn. ,,Wspieranie szkolenia sportowego". 

W wyniku prowadzonych negocjacji z Polskim Zwiqzkiem Pilki Siatkowej w ramach prac 

komisji przetargowej przeprowadzajqcej postqpowanie o udzielenie zamowienia publicznego 

na organizacjq w todzi rozgrywek Ligi ~wiatowej w latach 2016 - 2018, zmienila siq 

wysokoik Srodkow finansowych w budiecie na Promocjq Miasta w zwiqzku 

z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi ~wiatowej Siatkarzy 2016 - 2018. Z kwoty 

1.500.000 zl zostanie wydatkowana kwota 1.000.000 zi. 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na realizacjq zadania ,,Wspieranie szkolenia 

sportowego". 

Celem zadania jest wsparcie finansowe piramidy szkolenia sportowego (wszystkie kategorie 

wiekowe wlqcznie z seniorami) w iodzkich klubach sportowych, w dyscyplinach olimpijskich 

oraz objqtych wspblzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

a takze uczestnictwa lodzkich druzyn ligowych we wspotzawodnictwie sportowym. 

Podnoszqcy siq poziom sportowy lodzkich zespolow ligowych powoduje, ze spelniajq one 

wymagania konkursowe urnozliwiajqce otrzymanie wiekszych dotacji w ramach zadania 

,,wspieranie szkolenia sportowego". 



Zwiekszenie wielkoici dotacji wobec druiyn osiqgajqcych znaczqce wyniki we 

wspoizawodnictwie sportowym bez zwiekszenia ogolnej puli, spowodowaloby uszczuplenie 

irodk6w dla pozostaiych podmiotow wspieranych przez Miasto, w tym klub6w szkolqcych 

z sukcesami mlodziez (a2 6 zawodnikow z todzi  zakwalifikowalo siq do Letnich Igrzysk 

Olimpijskich Rio de Janeiro 2016). 

Zwiekszenie kwoty w zadaniu pozwoli utrzymaC poziom specjalistycznego szkolenia 

sportowego w iodzkich klubach. 

W Biune ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje sie przeniesienia wydatkow w wysokoici 

50.000 zl z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Wykonanie portalu internetowego sluiqcego 

do kontaktow z mieszkancami" z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn. 

,,Upowszechnienie dzialan wspomagajqcych rozwoj demokracji w zakresie dotyczqcym 

realizacji Budzetu Obywatelskiego". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na wynagrodzenia dla osob obslugujqcych punkty do 

giosowania podczas IV edycji budietu obywatelskiego. 

W Wydziale Dysponowania Mieniem dokonuje sie przeniesienia wydatkow w wysokoici 

115.200 zl z gminnego zadania pn. ,,Ubezpieczenie majqtku gminy" z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania pn. ,,Rozliczenie udzialow we Wspolnotach Mieszkaniowych". 

Miasto Lodi zobowiqzane jest do dokonania korekt um6w sprzedey lokali komunalnych 

sprzedanych wczeiniej na rzecz os6b fizycznych tj. doprowadzenia zgodnoici zapisow 

ujawnionych w ksiegach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Obecnie 

zidentyfikowanych jest 10 nieruchomoici o lqcznej liczbie lokali 188. 

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

4.000 zl z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Retkinia Zachod - Smulsko" do Wydzialu 

Edukacji z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn. ,,Gimnazja3'. 

Zgodnie z uchwaiq Nr 64/14/2016 Rady Osiedla Retkinia Zachod - Smulsko z dnia 

11 czerwca 2016 r. Srodki przeznaczone zostanq dla Publicznego Gimnazjum nr 22 w todzi 

mieszczqcego sie przy ul. Kusocinskiego 100 na organizacjq imprezy ,,Wakacje Sportowe" 

dla uczni6w z terenu osiedla. 



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

50.000 zl z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Wykonanie portalu internetowego siuzqcego 

do kontakt6w z mieszkakami" do Biura Promocji i Turystyki z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania pn. ,,L6dzkie Centrum Wydarzen'. 

W zwipku z podjqciem dodatkowych dzialan o charakterze promocyjnym IV edycji budietu 

obywatelskiego ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem etapu giosowania, konieczne jest 

zabezpieczenie dodatkowych Srodk6w. 

W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoSci 4.000 zl 

z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Zakup sprzqtu na plac zabaw przy Przedszkolu 

Miejskim nr 192 w todzi - ul. Mieszczahka 15 - algorytm" z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan zgioszonych przez jednostki pomocnicze 

miasta (z algorytmu)". 

Powyzszego przeniesienia dokonuje siq w zwiqzku z uchwalarni Rady Osiedla Chojny z dnia 

24 maja 2016 r. Nr 191/XXIV/2016 i Nr 192/XXIV/2016. ~rodki  przeznaczone zostanq na 

naprawq ogrodzenia ww. Przedszkola. 

W Zarzqdzie Gospodarowania Odpadami dokonuje siq przeniesienia wydatk6w 

w wysokoSci 5.023 zl z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Budowa placu utwardzonego" 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Zakup kosiarki". 

Powyzsze irodki przeznaczone zostanq na zakup samojezdnej kosiarki spalinowej z szerokq 

strefq ciqcia na potrzeby nieruchomoici przy ul. Sanitariuszek 70172". 

Zmiany w uchwale Nr XXII1531115 Rady Mieiskiei w Lodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budzetu miasta todzi na 2016 rok. 

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

udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2016 rok", polegajqce na zwiekszeniu dotacji 

w zadaniach pn.: 

9 ,,Lodzkie Centrum Wydarzeli" o kwotq 50.000 zi; 

9 ,,Wspieranie szkolenia sportowego" w wysokoici 500.000 zi. 



Sprostowanie. 

Na str. 17 uzasadnienia do Autopoprawki do projektu uchwaly, przy przeniesieniu na kwotq 

1.582.673 zi, zapis ,,W Zarzqdzie Drog i Transportu" zastqpujemy zapisem ,,W Zarzqdzie 

Inwestycji Miejskich". 

D Y R E I C T O  
WYDZIAL BUD 8 ETU 
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