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Projekt z dnia 27 czenvca 201 6 r. 

AUTOPOPRAWKA 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia y lipca 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 Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian 

w budiecie miasta todzi na 2016 rok, wprowadzam nastepujqce zmiany: 

1) dodaje siq 5 1 - 9 w brzmieniu: 

,,§ 1. Zwieksza siq dochody budzetu miasta todzi  na 2016 rok o kwote 10.000 zl 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 630 - Turystyka 

rozdziale 63001 - OSrodki informacji turystycznej 

dochody bieiqce 

gminnym zadaniu pn. ,,2. Wplywy z opiat i inne wpiywy: - dochody z tytulu 

sprzedazy materiatow i uskug promocyjnych"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1. 

3 2. Zwieksza sie wydatki budietu miasta todzi na 201 6 rok o kwote 10.000 zi 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 630 - Turystyka 

rozdziale 63001 - OSrodki informacji turystycznej 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 



powiatowym zadaniu pn. ,,Centrum Informacji Turystycznej w todzi"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 3. Zwiqksza sie dochody budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 2.401.142 zi 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

1) dziale 801 - OSwiata i wychowanie o kwotq 941.026 zl 

rozdziale 80195 - Pozostala dzialalnoSC 

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

o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 813.379 zl 

powiatowych zadaniach pn.: 

- ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie 

podlegajqcych zwrotowi: 297) Projekty Erasmus+ 201612018 - 

,,Doskonalmy siq w CLIL-u" 25.424 zl, 

- ,,8.2. ~ r o d k i  finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie 

podlegajqcych zwrotowi: 300) Srodki na realizacje projektu pn. 

,,Podniesienie kwalifikacji i umiejetnoici zawodowych uczniow 

kierunku technik ekonomista Zespolu Szkol Ekonomiczno - 

Turystyczno - Hotelarskich im. Wl. Grabskiego w todzi" 

229.695 zt, 

- ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze zrodet zagranicznych nie 

podlegajqcych zwrotowi: 301) Srodki na realizacje projektu pn. 

,,Podniesienie kwalifikacji i umiejqtnoici zawodowych uczniow 

Zespotu Szkol Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. 

Wi. Grabskiego w todzi" 379.587 zi, 

- J.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie 

podlegajqcych zwrotowi: 302) ~ r o d k i  na realizacje projektu pn. 

,,Wszechstronny Poligraf' 178.673 zi; 

b) dochody majqtkowe w tym: na prograrny finansowane z udzialem 

Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 127.647 zl 



powiatowym zadaniu pn. J.2. ~ rodk i  finansowe pochodzqce ze irodel 

zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 302) Srodki na realizacjq 

projektu pn. ,,Wszechstronny Poligraf"; 

2) dziale 852 - Pomoc spoleczna o kwotq 

rozdziale 85295 - Pozostala dzia1alnoSC 

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. ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del 

zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 298) Srodki na realizacjq 

projektu pn. ,,Aktywny Krok"; 

3) dziale 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotq 10.000 zl 

rozdziale 85395 - Pozostala dzialalnoSC 

dochody biezqce 

powiatowym zadaniu pn. ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6de1 

zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 296) ~rodki  na realizacjq 

projektu pn. ,,LODZIANIE NA START"; 

4) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotq 

rozdziale 85407 - Placowki wychowania pozaszkolnego 

dochody biezqce 

powiatowym zadaniu pn. ,,8.2. ~ r o d k i  finansowe pochodzqce ze ir6del 

zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 299) ,,Projekty Erasmus+ 

201 6 - ,,Pofolkujmy razem" (,,Letts Folk Together")"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 

5 4. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta todzi na 201 6 rok o kwotq 98.003 zl 

Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 758 - Rozne rozliczenia 

rozdziale 7581 8 - Rezenvy ogolne i celowe 



1) grupie wydatkow - Na programy finansowane z udziakem Srodkow, 

o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 35.400 zl 

gminnym zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa na realizacjq zadan biezqcych 

realizowanych w ramach programow dofinansowywanych ze Srodkow 

zewnqtrznych"; 

2) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 62.603 zl 

gminnym zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa na zadania majqtkowe 

realizowane w ramach dofinansowania ze Srodkow zewnqtrznych"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

3 5. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 2.499.145 zt 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

1) dziale 801 - OSwiata i wychowanie o kwote 

rozdziale 80195 - Pozostala dzialalnoSC 

a) grupie wydatkow - Na programy finansowane z udziakem Srodkow, 

o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 813.379 zi 

powiatowych zadaniach pn.: 

- ,,Projekt ,,Doskonalmy siq w CLIL-u" 25.424 zl, 

- ,,Podniesienie kwalifikacji i umiejetnoici zawodowych uczniow 

kierunku technik ekonomista Zespotu Szkol Ekonomiczno - 

Turystyczno - Hotelarskich im. Wt. Grabskiego w todzi" 

229.695 zl, 

- ,,Podniesienie kwalifikacji i umiejetnoSci zawodowych uczniow 

Zespoku Szko1 Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. W1. 

Grabskiego w Lodzi" 379.587 zk, 

- ,,Wszechstronny Poligraf" 178.673 zk, 

b) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

w tym: na programy finansowane z udziakem Srodkbw, o ktorych 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 190.250 zl 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq 

projektu ,,Wszechstronny Poligraf'; 



2) dziale 852 - Pomoc spoleczna o kwote 

rozdziale 85295 - Pozostala dziakalnoSC 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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

gminnym zadaniu pn. ,,Aktywny Krok"; 

3) dziale 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej o kwote 45.400 zl 

rozdziale 85395 - Pozostala dzialalnoSC. 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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

powiatowym zadaniu pn. ,,LODZIANIE NA START"; 

4) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwote 

rozdziale 85407 - Placowki wychowania pozaszkolnego 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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

powiatowym zadaniu pn. ,,Projekt ,,Pofolkujmy razem" (,,Let's Folk 

Together")"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 6. Zwieksza sie dochody budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwote 350.000 zl 

Zwiekszenia dochodow dokonano w: 

dziale 85 1 - Ochrona zdrowia 

rozdziale 85156 - Skkadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Swiadczenia dla 

os6b nieobjetych obowiqzkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

dochody biezqce 

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

ubieglych: - rozliczenia dotacji otrzymanej w latach ubieglych z hudzetu 

panstwa na realizacje zadan z zakresu administracji rzqdowej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 



5 7. Zwieksza sie wydatki budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwote 350.000 zt 

Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 851 - Ochrona zdrowia 

rozdziale 85156 - Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Swiadczenia dla 

osob nieohjetych obowiqzkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

grupie wydatkow - Dotacje 

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

z budzetu panstwa na realizacje zadan z zakresu administracji rzqdowej"; 

zgodnie z zatqcznikiem Nr 2. 

§ 8. Zwieksza sie dochody budzetu miasta todzi na 2016 rok, zgodnie 

z decyzjq Wojewody todzkiego z dnia 13 czenvca 2016 r. Nr FN- 

1.31 11.2.102.2016, o kwote 

Zwiqkszenie dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie 

dziatalnoici ponadgminnych domow pomocy spokecznej. 

Zwiekszenia docbodow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 85202 - Domy pomocy spotecznej 

dochody biezqce 

powiatowym zadaniu pn. ,,8. Dotacje na zadania wiasne: f) otrzymane 

z budietu panstwa na realizacje biezqcych zadan wiasnych powiatu: - na 

Domy Pomocy Spotecznej"; 

zgodnie z zatqcznikiem Nr 1. 

§ 9. Zwieksza siq wydatki budietu miasta todzi  na 201 6 rok o kwotq 

Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoteczna 



rozdziale 85202 - Domy pomocy spoiecznej 

grupie wydatkow - Dotacje 

powiatowym zadaniu pn. ,,Niepubliczne domy pomocy spolecznej"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2."; 

2) dotychczasowe 5 1 - 2 otrzymujq odpowiednio numeracjq 10 - 11; 

3 ) w S  10-11:  

a) kwotq 5.508 zi zastqpuje siq kwotq 8.280 zi, 

b) pkt 1 kwotq 98 zt zastqpuje siq kwotq 2.870 zi; 

4) dodaje siq § 12 - 17 w brzmieniu: 

,I 5 12. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 20 16 rok o kwotq 230.000 z1 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 853 - Pozostaie zadania w zakresie polityki spolecznej 

rozdziale 85305 - itobki 

dochody biezqce 

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

budietowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostaie: 

- dochody Miejskiego Zespolu Zlobkow"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1. 

13. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 20 16 rok o kwote 230.000 zl 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 853 - Pozostaie zadania w zakresie polityki spolecznej 

rozdziale 85305 - hobki 

gmpie wydatkow - Zadania statutowe 



gminnym zadaniu pn. ,,Miejski Zesp61 Z1obk6wn; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2, 

§ 14. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2016 rok zgodnie 

z pismem Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki 

Wodnej w todzi z dnia 4 maja 2016 r. znak: OW.440.1897.2015.4921, 

o kwote 120.000 zl 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 

rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

dochody majqtkowe 

gminnym zadaniu pn. ,,8. Dotacje na zadania wlasne: d) z Wojew6dzkiego 

Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

5 15. Zwieksza sie wydatki budzetu miasta todzi na 201 6 rok o kwotq 120.000 z1 

Zwiekszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona irodowiska 

rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Budowa ogwietlenia solamego w Parku im. Szarych 

Szereg6wn - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

3 16. Zwieksza siq dochody budzetu miasta todzi na 201 6 rok o kwote 1.028.081 z1 

Zwiekszenia dochod6w dokonano w: 

dziale 758 - R6zne rozliczenia 



rozdziale 75814 - Roine rozliczenia finansowe 

dochody majqtkowe 

1) gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostaie dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: 

- zwrot niewykorzystanych Srodkow na wydatki niewygasajqce z roku 

poprzedniego" 667.027 z t  

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

ubiegtych: - zwrot niewykorzystanych Srodkow na wydatki niewygasajqce 

z roku poprzedniego" 361.054 zl; 

zgodnie z zatqcznikiem Nr 1. 

§ 17. Zwieksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 1.028.081 zl 

Zwiqkszenia wydatkbw dokonano w: 

1) dziale 600 - Transport i 1qcznoSC o kwotq 688.081 zl 

a) rozdziale 60015 - Drogi w miastach n prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na 

drogi gminne) 361.054 zl 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

powiatowych zadaniach pn.: 

- ,,Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybirakow, 

skrzyiowanie ulic Juszczakiewicza i Konstantynowskiej, 

skrzyiowanie ul. Okolnej z DK nr 71)" 185.054 zi, 

- ,,Dokumentacja na budowq drog - ekspertyzy, opinie i inne oplaty" 

26.000 zi, 

- ,,Wykonanie tablic informacji miejskiej" 150.000 zi, 

b) rozdziale 60095 - Pozostaia dziaialnoSC 327.027 zi 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Zakupy inwestycyjne dla Zarzqdu Dr6g 

i Transportu"; 

2) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotq 

rozdziale 75095 - Pozostata dzialalnoSC 



grupie wydatkow - Wniesienie wkladow do sp6lek 

gminnym zadaniu pn. ,,Nabycie udzialow Lodzkiego Regionalnego Parku 

Naukowo -Technologicznego Sp. z 0.0."; 

3) dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 

o kwotq 200.000 zl 

rozdziale 75416 - Strai gminna (miejska) 

grupie wydatkow - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki zaplanowane na dzialalnoSC Strazy 

Miejskiej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

5) dotychczasowe § 3 - 4 otrzymujq odpowiednio numeracje 18 - 19; 

6) dodaje siq 5 20 - 23 w brzmieniu: 

,,§ 20. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta todzi na 2016 rok o kwote 230.740 zl 

Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 85 1 - Ochrona zdrowia 

1) rozdziale 85 153 - Zwalczanie narkomanii 125.300 zi 

gminnych zadaniach pn.: 

a) ,,Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii - wspomaganie 

dzialalnoSci stowarzyszen i innych jednostek organizacyjnych 

zajmujqcych siq profilaktykq i przeciwdzialaniem uzaleinieniu od 

Srodkow psychoaktywnych" 40.000 zl 

grupie wydatkow - Dotacje, 

b) ,,Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii - pozostate wydatki 

zwiqzane z realizacjq programu" 85.300 zl 

grupie wydatkow - Zadania statutowe; 

2) rozdziale 85154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi 105.440 z1 

gminnych zadaniach pn.: 



a) ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwipywania Problemow 

Alkoholowych - profilaktyka i rozwiqzywanie problembw uzaleinieh" 

45.440 zt 

grupie wydatkow - Dotacje, 

b) ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow 

Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiqzywania Problemow 

Alkoholowych" 40.000 zl 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skiadki, 

c) ,,Miejski Program Profilaktyki i Ronviqzywania Problemow 

Alkoholowych - wykonywanie badan zdrowotnych z zakresu 

uzaleznienia od alkoholu i wskazywanie zakiadu leczniczego oraz 

sporzqdzanie opinii" 20.000 zl 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

§ 21. Zwieksza siq deficyt budietu miasta todzi  na 20 16 rok o kwote 230.740 zt 

5 22. Zwiqksza siq przychody w 2016 roku o kwote 230.740 zi 

pochodzqce z wolnych Srodkow jako nadwyiki Srodkow pienieznych na 

rachunku bieiqcym budzetu; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 3. 

5 23. Deficyt budietu Miasta wynosi 170.457.886 zl 

i zostanie sfinansowany: 

1) dtugoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym 

w wysokoici 145.01 1.243 z1 

2) poiyczkami z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysokoici 3.500.000 z1 

3) wolnymi Srodkami jako nadwyikq Srodk6w pieniqinych na rachunku 

biezqcym budietu, wynikajqcych z rozliczen kredytow i pozyczek z lat 

ubiegtych w wysokoici 21.946.643 zl"; 



7) dotychczasowe 5 5 - 6 otrzymujq odpowiednio numeracje 24 - 25; 

8) dodaje siq 5 26 - 29 w brzmieniu: 

,,§ 26. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 50.742 zl 

Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 758 - Rozne rozliczenia 

rozdziale 758 18 - Rezerwy og6lne i celowe 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Rezenva celowa na obowipkowe piatnoici 

wynikajqce z wypiaty odszkodowan, wyrok6w sqdowych lub ugod oraz 

zwotow, w tym korekt finansowych zwiqzanych z dofinansowaniem 

zewnqtrznym"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2, 

§ 27. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 50.742 zl 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 85 1 - Ochrona zdrowia 

rozdziale 85 195 - Pozostaia dziaialnoSC 

grupie wydatkow - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

gminnym zadaniu pn. ,,Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikajqce 

z wyrokow sqdowych w zakresie ochrony zdrowia"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 28. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta todzi na2016 rok o kwote 98.500 zt 

Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 758 - Roine rozliczenia 



rozdziale 758 18 - Rezerwy ogolne i celowe 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnych zadaniach pn.: 

1) ,,Rezenva celowa na wydatki zwiqzane z inicjatywami lokalnymi" 

8.500 zl; 

2) ,,Rezenva celowa na zadania majqtkowe realizowane w ramach 

dofinansowania ze Srodkow zewnetrznych" 40.000 zk 

3) ,,Rezenva celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze 

Miasta (algorytm)" 50.000 zl; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

§ 29. Zwieksza sie wydatki budietu miasta todzi na 2016 rok o kwote 98.500 zl 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

1) dziale 801 - OSwiata i wychowanie o kwote 

rozdziale 80101 - Szkoky podstawowe 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnych zadaniach pn.: 

a) ,,Rodzitmy piknik sportowy promujqcy aktywnoSC fizycznq i sport jako 

altematywa dla alkoholu i narkotykow dla spolecznoici ze Starych 

Batut, w tym Osiedla Limanowskiego - inicjatywa lokalna" 8.500 zt, 

b) ,,Wydatki na realizacje zadah zgtoszonych przez jednostki pomocnicze 

miasta (z algorytmu)" 12..000 zk 

2) dziale 852 - Pomoc spoleczna o kwote 

rozdziale 85201 - Placowki opiekuriczo - wychowawcze 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki na realizacje zadah zgloszonych przez 

jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 

3) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwote 

rozdziale 85403 - Specjalne oSrodki szkolno - wychowawcze 



grupie wydatkow - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki na realizacje zadati zgloszonych przez 

jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 

4) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwote 

rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Budowa oiwietlenia solamego w Parku im. 

Szarych Szeregow" - zadanie ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

9) dotychczasowe 5 7 - 10 otrzyrnujq odpowiednio numeracje 30 - 33; 

10) w 5 30 wprowadza siq nastepujqce zmiany: 

a) dodaje siq pkt 1 - 5 w brzmieniu: 

,,I) w dziale 600 -Transport i 1qcznoSC kwotq 3.220.000 zl 

rozdziale 60015 - Drogi puhliczne w miastach na prawach powiatu (w 

rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

z powiatowego zadania pn. ,,Projekty Kluczowe - wydatki nie objete 

umowq o dofinansowanie" 

na realizacje powiatowego zadania pn. ,,Projekty Inwestycyjne - wydatki 

nie objete umowq o dofinansowanie"; 

2) w dziale 600 - Transport i iqcznoSC kwote 

z rozdziaiu 60017 - Drogi wewnqtrzne 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnego zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich" - 

zadanie ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

do: 



rozdzialu 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi 

gminne) 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

na realizacje powiatowego zadania pn. ,.Przebudowa ukladu drogowego 

wokol Multimodalnego Dworca L6di - Fabryczna" - zadanie ujete 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

3) z dzialu 600 -Transport i 1qcznoiC kwotq 

rozdzialu 6001 6 - Dogi publiczne gminne 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

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

jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" 

do: 

a) dzialu 801 - Oiwiata i wychowanie 5.000 zl 

rozdzialu 80104 - Przedszkola 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

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

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)", 

b) dziah 852 - Pomoc spoleczna 5.000 zl 

rozdzialu 85202 - Domy pomocy spolecznej 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

na realizacje powiatowego zadania pn. ,,Zakup i montai elementow 

architektury ogrodowej - altany w DPS Dom Kombatanta w Lodzi, 

ul. Przyrodnicza 24/26 - algorytm"; 

4) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostala dzia1alnoSC 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnych zadah pn.: 

a) ,,Osiedle Bahty - Doly" 

b) ,,Osiedle Retkinia Zach6d - Smulsko" 

8.000 zl, 

21.793 zl, 



do: 

- dzialu 801 - OSwiata i wychowanie 

- rozdziatu 80101- Szkoiy podstawowe 8.000 zl 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

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

- rozdziah 80150 - Realizacja zadan wymagajqcych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, 

gimnazjach, liceach og6lnoksztalcs)cych liceach 

profilowanych i szkotach zawodowych oraz 

szkolach artystycznych 4.793 zl 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacje gminnego zadania pn. ,,Realizacja zadah wyrnagajqcych 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i mlodziezy w szkolach podstawowych i gimnazjach", 

- dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 17.000 zl 

rozdziale 85407 - Plac6wki wychowania pozaszkolnego 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Placowki wychowania pozaszkolnego"; 

5) z dzialu 750 - Administracja puhliczna kwote 

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoid 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Osiedle Chojny - Dqbrowa" 

do: 

dzialu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdzialu 92109 - Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby 

gmpy wydatk6w - Dotacje 

na realizacje gminnego zadania pn. ,,Domy kultury";", 

b) pkt 1 - 2 otrzymujq odpowiednio numeracje 6 - 7, 

c) pkt 7 - otrzymuje brzmienie: 



,,7) w dziale 85 1 - Ochrona zdrowia kwote 32.400 zi 

a) rozdziale 85 149 - Programy polityki zdrowotnej 25.000 zi 

gminnym zadaniu pn. ,,Program ,,Aktywizacja 60+" 

z grupy wydatkow - Zadania statutowe 

do grupy wydatkow - Dotacje, 

b) rozdziale 85 154 - Przeciwdziaianie alkoholizmowi 7.400 zl 

z grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gmimego zadania pn. ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania 

Problem6w Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiqzywania 

Problemow Alkoholowych" 

do grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skiadki 

na realizacje gminnego zadania pn. ,,Miejski Program Profilaktyki 

i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - wykonywanie badah 

zdrowotnych z zakresu uzaleznienia od alkoholu i wskazywanie zakiadu 

leczniczego oraz sporzqdzanie opinii";", 

d) dodaje sie pkt 8 - 9 w brzmieniu: 

,,8) w dziale 852 - Pomoc spoteczna kwote 

rozdziale 85201 - Placowki opiekunczo - wychowawcze 

z grupy wydatkow - Dotacje 

do grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki realizowane w ramach budzetu 

obywatelskiego"; 

9) z dziah 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwotq 

rozdziaiu 85420 - Miodziezowe oirodki wychowawcze 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

powiatowego zadania pn. ,,Wydatki na realizacje zadan zgioszonych przez 

jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" 

do: 



a) dzialu 801 - OSwiata i wychowanie 5.000 zl 

rozdzialu 80101 - Szkoky podstawowe 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq z a d ~  

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)", 

b) dziaku 853 - Pozostala zadania w zakresie polityki spotecznej 20.000 zl 

rozdziatu 85305 - Zlobki 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

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

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

e) dotychczasowy pkt 3 otrzyrnuje odpowiednio numeracjq 10; 

11) 5 32 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 32. W uchwale Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budzetu miasta todzi na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. todzkiego 

z 20 16 r. poz. 10 l7), wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

1) Zalqcznik Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta 

todzi  na 2016 rok" otrzymuje hrzmienie jak w zatqczniku Nr 4 do niniejszej uchwaty; 

2) Tabela Nr 10 pn. ,,Dochody z tytulu wydawania zezwoleh na sprzedaz napoj6w 

alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan okreilonych w Miejskim Prograrnie 

Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadah 

okreilonych w Miejskim Programie Przeciwdziatania Narkomanii" otrzymuje brzmienie 

jak w zalqczniku Nr 5 do niniejszej uchwaty."; 

12) zaiqczniki Nr 1 - 2 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zatqcznikach Nr 1 - 2 do 

niniejszej Autopoprawki; 

13) dodaje siq nowe zalqczniki Nr 3 i 4 w brzmieniu jak w zatqcznikach Nr 3 i 4 do niniejszej 

Autopoprawki. 



14) dotychczasowy zalqcznik Nr 3 otrzymuje odpowiednio numeracje 5 w brzmieniu jak 

w zalqczniku Nr 5 do niniejszej Autopoprawki. 



Uzasadnienie 

do Autopoprawki do projektu uchwaly Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian w budiecie 

miasta Lodzi na 2016 rok. 

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

W Centrum Informacji Turystycznej w todzi dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 10.000 zl, 

z tego: 

> dochodow w gminnym zadaniu pn. ,,2. Wplywy z oplat i inne wplywy: - dochody z tytulu 

sprzedaiy materialow i ushg promocyjnych"; 

> wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Centrum Informacji 

Turystycznej w Lodzi". 

Sklepik prowadzony przez CIT oferuje szeroki wyb6r atrakcyjnych pamiqtek i gadzetow 

i cieszy siq duzym zainteresowaniem ze strony goSci oraz turyst6w odwiedzajqcych t o d i .  

Z prowadzeniem sklepiku wiqzq siq dochody z tytulu sprzedaiy, ktore przewiduje siq 

osiqgnqi: w wysokoici o 10.000 zt wyzszej niz planowano. 

~ r o d k i  te przeznaczone zostanq na uzupelnienie brakujqcego asortymentu. Znaczna czeSC 

sprzedazy jest prowadzona na zasadach umow komisowych, zatem zaplata nastqpuje jui  po 

dokonaniu sprzedaiy bez ponoszenia ryzyka zakupu towarow, ktore nie znajdq nabywcy. 

Zmianv w planowanvch w budzecie miasta todzi na 2016 rok dochodach i wdatkach. 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wymienionych zrnian: 

> zwiqkszenia dochodow w Wydziale Budietu o kwote 2.401.142 zl w niiej 

wymienionych zadaniach: 

powiatowym pn. J.2. Srodki finansowe pochodqce ze irodel zagranicznych nie 

podlegajqcych zwrotowi: 297) Projekty Erasmust 201612018 - ,,Doskonalmy siq 

w CLIL-u" w wysokoici 25.424 zi; 

powiatowym pn. ,,8.2. Srodki finansowe pochodqce ze irodel zagranicznych nie 

podlegajqcych zwrotowi: 300) ~ r o d k i  na realizacjq projektu pn. ,,Podniesienie 

kwalifikacji i umiejqtnoici zawodowych uczniow kierunku technik ekonomista 



Zespolu Szk61 Ekonomiczno -Turystyczno - Hotelarskich im. Wl. Grabskiego 

w lodzi" w wysokoici 229.695 zl; 

powiatowym pn. ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie 

podlegajqcych zwrotowi: 301) Srodki na realizacjq projektu pn. ,,Podniesienie 

kwalifikacji i umiejqtnoici zawodowych uczniow Zespolu Szkot Ekonomiczno - 

Turystycmo - Hotelarskich im. Wt. Grabskiego w todzi" w wysokoici 379.587 zt 

powiatowym pn. J.2. ~ r o d k i  finansowe pochodzqce ze ir6dei zagranicznych nie 

podlegajqcych zwrotowi: 302) Srodki na realizacje projektu pn. ,,Wszechstronny 

Poligraf" w wysokoici 306.320 zl; 

gminnym pn. ,,8.2. ~ r o d k i  finansowe pochodzqce ze ir6det zagranicznych nie 

podlegajqcych zwrotowi: 298) Srodki na realizacjq projektu pn. ,,Aktywny Krok" 

w wysokoSci 1.320.189 zl; 

powiatowym pn. ,,8.2. ~ r o d k i  finansowe pochodzqce ze zr6det zagranicznych nie 

podlegajqcych zwrotowi: 296) Srodki na realizacje projektu pn. ,,lODZIANIE NA 

START" w wysokoici 10.000 zl; 

powiatowym zadaniu pn. J.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych 

nie podlegajqcych zwrotowi: 299) ,,Projekty Erasmus+ 2016 - ,,Pofolkujmy razem" 

(,,Let's Folk Together")" w wysokoSci 129.927 zl; 

P zmniejszenia wydatk6w w Wydziale Budietu w wysokoSci 98.003 zl w gmimych 

zadaniach pn. 

biezqcym pn. ,,Rezenva celowa na realizacje zadan biezqcych realizowanych 

w rarnach programow dofinansowywanych ze irodkow zewnetrznych" w wysokoici 

35.400 zt; 

majqtkowym pn. ,,Rezerwa celowa na zadania majqtkowe realizowane w ramach 

dofinansowania ze irodkow zewnqtrznych" w wysokoici 62.603 zt; 

P zwiekszenia wydatk6w w wysokoici 2.499.145 zl, z tego w: 

Wydziale Edukacji w wysokoici 1.133.556 zl z przeznaczeniem na realizacje 

powiatowych zadan pn.: 

,,Projekt ,,Doskonalmy siq w CLIL-u" w wysokoSci 25.424 zt; 



Powyzsze zadanie bqdzie realizowane na podstawie umowy finansowej dla Projektu 

Erasmus+ Nr 201 6-1 -PL01 -KA 10 1-025 147 zawartej pomiqdzy Fundacjq Rozwoju 

Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowq Agencjq programu ERASMUS+ a Miastem 

lodz .  Beneficjentem umowy jest Zespol Szkot Ogolnoksztalcqcych Nr 1 w Lodzi. 

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 201 6 - 2018. Calkowita wartoit projektu 

wynosi 36.010 EUR. Projekt w 100% finansowany jest ze Srodk6w Agencji. 

Realizowany projekt ma na celu poglqbianie wiedzy metodycznej oraz kompetencji 

jezykowych i kulturowych nauczycieli jqzykow obcych z ww, placowki poprzez 

zagraniczne kursy jqzykowo - metodyczne w krajach partnerskich: Wielka Brytania, 

Malta, Hiszpania i Austria. Dodatkowo w szkole partnerskiej w Hiszpanii wybrani 

nauczyciele wezmq udzial w poznawaniu pracy na danym stanowisku poprzez 

obsenvacjq. 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq m. in. na: 

J zakup materialow biurowych i sprzqtu biurowego wykorzystywanych przy 

realizacji projektu, zakup pomocy dydaktycznych (ksi@ki o tematyce CLIL 

i przewodniki) oraz wykonanie materialow promocyjnych, 

J organizacjq zagranicznych wyjazdow szkoleniowych do Wielkiej Brytanii - kursy 

jqzykowo - metodyczne dla nauczycieli (udzial w kursach, przeloty, 

zakwaterowanie, przejazdy, diety) oraz optaty zwiqzane z ubezpieczeniem 

uczestnikow wyjazdu. 

,,Podniesienie kwalifikacji i umiejqtnoici zawodowych uczni6w kiemnku technik 

ekonomista Zespolu Szkol Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wl. 

Grabskiego w lodzi" w wysokoici 229.695 zl; 

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016 - 2018. Calkowita wartoit projektu 

wynosi 443.025,90 zl, z tego: dofinansowanie ze Srodkow bqdqcych w dyspozycji 

Urzqdu Marszalkowskiego 405.385,74, wklad wlasny 37.640,16 zl (z tego: wklad 

finansowy 29.787,44 zt i wklad niefinansowy 7.852,72 zi). 

Realizowany przez Zesp6l Szk6l Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich w lodzi  

projekt ma gl6wnie na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 

u 50 uczniow kiemnku technik ekonomista w powiqzaniu z otoczeniem spoleczno - 

gospodarczym wojewodztwa lodzkiego, co ulatwi przechodzenie uczniom z etapu 



ksztalcenia do etapu zatmdnienia poprzez organizacje wysokiej jakoSci stazy, udzial 

w zajeciach specjalistycznych, spotkaniach i doradztwie edukacyjno - zawodowym 

oraz poprzez doposaienie ksztalcenia zawodowego w nowoczesny sprzqt. 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq m. in. na: 

J wynagrodzenia stazystow oraz wynagrodzenia os6b biorqcych udzial w realizacji 

projektu, 

J zakup materiatow biurowych, Srodkow czystoici, 

J zakup pomocy dydaktycznych, 

J organizacjq kurs6w i szkolen. 

,,Podniesienie kwalifikacji i umiejqtnoSci zawodowych ucznibw Zespolu Szkol 

Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wi. Grabskiego w Lodzi" 

w wysokoSci 379.587 zt; 

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016 - 2018. Calkowita wartoSC projektu 

wynosi 837.044,53 zt, z tego: dofinansowanie ze Srodkow bqdqcych w dyspozycji 

Urzqdu Marszalkowskiego 765.937,50 zl, wklad wtasny 71.107,03 zl (z tego: wktad 

finansowy 62.015,41 i wklad niefinansowy 9.091,62 zl). 

Realizowany przez Zespol Szkol Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich w todzi 

projekt ma glownie na celu rozszerzenie podstawy programowej trzech profili 

ksztalcenia, biorqcych udzial w projekcie: technik hotelarstwa, technik obslugi 

turystycznej oraz technik eksploatacji porthw i terminali. Projekt zaklada 

przeprowadzenie cyklu specjalistycznych zajqC pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

roinych kursow zawodowych oraz wysokiej jakoSci staiy u potencjalnych 

pracodawc6w dla 

90 uczniow ww. Zespoh. 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq m. in. na: 

J wynagrodzenia stazystbw oraz wynagrodzenia osob biorqcych udzial w realizacji 

projektu, 

J zakup materialow biurowych, Srodk6w czystoici, 

J zakup pomocy dydaktycznych, 

J organizacje kurs6w i szkolen. 

,,Wszechstronny Poligraf' w wysokoici 178.673 zl; 



,,Wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq projektu pn. ,,Wszechstronny Poligraf' 

w wysokoici 190.250 zl; 

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016 - 2018. Calkowita wartoik projektu 

wyniesie 951.097,50 zl, z tego: dofinansowanie ze Srodkow bqdqcych w dyspozycji 

Urzqdu Marszalkowskiego 870.254,21 zl, wklad wlasny 80.843,29 zl (z tego: wklad 

finansowy 62.603,29 i wklad niefinansowy 18.240 zl). Realizowany przez Zespol 

Szkot Poligraficznych w todzi  projekt ma glownie na celu zwiqkszenie atrakcyjnoici 

i jakoici ksztalcenia w ZSP poprzez doskonalenie umiejqtnoici i kompetencji 

zawodowych 7 nauczycieli oraz zakup wyposaienia, a takze szans na rynku pracy 

80 uczniow poprzez podniesienie kompetencji i osii)gniqcie kwalifikacji zawodowych. 

Projekt stanowi odpowiedi na potrzeby pracodawc6w, w ramach projektu bcdq 

realizowane studia podyplomowe i szkolenia nauczycieli oraz dla uczniow zajqcia 

specjalistyczne wykraczajqce poza program nauczania, staie zawodowe, kurs obstugi 

wozkow widlowych. 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq m. in. na: 

wydatki biezqce w kwocie 178.673 zE: 

J wynagrodzenia staiystow oraz wynagrodzenia osbb biorqcych udzial w realizacji 

projektu, 

J zakup materialow biurowych, 

J zakup pomocy dydaktycznych, 

J organizacjq kurshw i szkolen, 

wydatki majqtkowe w kwocie 190.250 zl: 

J zakup wyposaienia i sprzqtu, z tego m. in.: zakup urzqdzenia do drukowania 

cyfrowego, zestawow komputerowych, rzutnikow multimedialnych, tablicy 

interaktywnej, krajarki, bigowki, zszywacza, plotera, aparatu cyfrowego, 

laminatora densytometru. 

,,Projekt ,,Pofolkujmy razem" (,,Let's Folk Together")" w wysokoici 129.927 zl; 

Powyzsze zadanie bqdzie realizowane na podstawie umowy finansowej dla Projektu 

Erasmus+ Nr 201 6-1 -PLOl -KAl05-025403 zawartej pomiqdzy Fundacjq Rozwoju 

Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowq Agencjq programu ERASMUS+ a Miastem 

t o d i .  



Realizacja projektu przewidziana jest w roku 2016. Caikowita wartoSC projektu 

wynosi 29.569 EUR. Projekt w 100% finansowany jest ze Srodkow Agencji. 

Realizowany przez Palac Mlodzieiy im. Juliana Tuwima w Lodzi projekt polega na 

wymianie kulturalno - edukacyjnej z udzialem mlodzieiy z szeiciu krajow: Polski, 

Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Wloch i Wqgier. Projekt ma na celu rozwiniqcie 

przez uczestnikow kompetencji interkulturowych, organizacyjnych, jqzykowych, 

interpersonalnych oraz w zakresie tworzenia muzyki folkowej i multimediow. 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq na: 

J zakup materialow biurowych wykorzystywanych przy realizacji projektu, 

J koszty podrozy partnerow zagranicznych do naszego kraju, transport lokalny, 

zakwaterowanie i wyzywienie uczestnikow, organizacja wycieczek i wyjSC do 

muzeow, wynajem scen do pokazow artystycznych, organizacja warsztatow 

edukacyjnych. 

Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi w wysokoici 1.320.189 zl 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Aktywny Krok". 

Powyiszy projekt realizowany jest na podstawie umowy Nr RPLD.09.01.01-10-b025115- 

00 z dnia 16 czerwca 2016 r. Realizowany bqdzie w latach 2016 - 2017 

i skierowany jest do klientow pomocy spolecznej zagroionych wykluczeniem 

spolecznym. Projekt pozwoli wzmocniC kompetencje spoleczne i zawodowe 

beneficjentow ostatecznych. 

W 2016 roku wkladem wlasnym MOPS do projektu ,,Aktywny Krok" sq zasilki celowe 

i okresowe wyplacane dla uczestnikow projektu, wyplata Swiadczenia dotyczqcego 

sfinansowania kosztow nauki, oplacenie ubezpieczenia zdrowotnego uczestnik6w na czas 

udziaku w projekcie oraz prace spolecznie uiyteczne finansowane z Funduszu Pracy. 

Biune Promocji Zatrudnienia i Obslugi DzialalnoBci Gospodarczej w wysokoSci 

45.400 zl z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,LODZIANIE NA 

START"; 

Projekt realizowany bqdzie w ramach Regionalnego Programu Wojewodztwa todzkiego na 

lata 2014 - 2020. 



Glownym celem projektu jest zwiekszenie przedsiebiorczoici wired 

30 pozostajqcych bez zatrudnienia mieszkancow Lodzi poprzez przygotowanie do podjqcia, 

i utrzymania przez minimum 12 m-cy samozatrudnienia. 

Projekt skierowany bedzie do zamierzajqcych rozpoczqt prowadzenie dzialalnoici 

gospodarczej mieszkancow todzi w wieku po 29 roku iycia, pozostajqcych bez pracy 

i r6wnoczeSnie znajdujqcych siq w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. 

Projekt realizowany bedzie w latach 2016 - 2018. 

Projekt zaklada wsparcie dla uczestnikow w postaci m. in.: 

J szkolen oraz indywidualnego doradztwa z zakresu przedsiqbiorczoSci, 

J jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczecie dzialalnoSci gospodarczej, 

J wsparcia pomostowego finansowego oraz szkoleniowo - doradczego". 

Lqczna kwota wydatkow kwalifikowanych w projekcie wyniesie 1.502.024,40, z tego 

Srodki europejskie kwota 1.276.720,74 zi, dotacja z budietu pahstwa kwota 208.552,44 

wklad wlasny kwota 16.75 1,22 zl. 

Zwiekszenie ~lanowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok dochodow i wvdatkow. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje sie zwiekszenia o kwote 350.000 zt, z tego: 

P dochodow w Powiatowym Urzqdzie Pracy w todzi w powiatowym zadaniu 

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

w latach ubieglych z budietu panstwa na realizacje zadari z zakresu administracji 

rzqdowej"; 

b wydatkow w Wydziale Budietu z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania 

pn. ,,Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu pahstwa na realizacje 

zadan z zakresu administracji rzqdowej". 

W zwiqzku z wdrozeniem nowych raportow umoiliwiajqcych szczeg6lowq analize os6b 

ubezpieczonych (raporty potwierdzajqce okresy zatrudnienia i ubezpieczenia - U1 oraz 

raporty potwierdzajqce zbieg tytuiow ubezpieczenia - U3) zaistniala koniecznoit 

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

zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiiku (nieobjqte obowivkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego) za lata ubiegie. Wobec powyiszego zachodzi koniecznoSC zwiekszenia planu 

dochod6w. 



Poniewai Srodki te podlegajq rozliczeniu z t6dzkim Urzqdem Wojewodzkim jako dotacja 

pobrana w nadmiernej wysokoici jednoczeinie wystqpuje koniecznoid zwiqkszenia planu 

wydatkow. 

Zwiekszenie ~lanowanvch w budiecie miasta todzi na 2016 rok dochodow i wdatk6w. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 9.944 zl, z tego: 

9 dochod6w w Wydziale Budietu w powiatowym zadaniu pn. ,,8. Dotacje na zadania 

wlasne: f) otrzymane z budietu paIistwa na realizacjq biezqcych zadan wiasnych powiatu: 

- na Domy Pomocy Spolecznej"; 

9 wydatkow w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi z przeznaczeniem na 

realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Niepubliczne domy pomocy spolecznej". 

Powyzszego zwiqkszenia dokonuje siq w zwiqzku z decyzjq Wojewody Lodzkiego Nr FN- 

I.3111.2.102.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. i dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na 

dofinansowanie dzialalnoici ponadgminnych domow pomocy spolecznej. 

Zwiekszenie ulanowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok dochod6w i wydatk6w. 

W budiecie na 2016 rok dokonuje sie zwiekszenia w Miejskim OSrodku Pomocy 

Spolecznej w todzi o kwotq 2.772 zi, z tego: 

9 dochodow w powiatowym zadaniu pn. ,,3. Dochody realizowane przez komunalne 

jednostki budietowe oraz wpiywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostaie: 

- dochody placowek opiekunczo - wychowawczych"; 

> wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Placowki 

opiekunczo - wychowawcze". 

W zwiqzku z otrzymaniem, przez Dom Dziecka Nr 14 przy ul. Gdanskiej 95 lok. 4 oraz Dom 

Dziecka Nr 1 przy ul. Aleksandrowskiej 123 darowizny Srodki w wysokoSci 1.900 zl 

przeznaczone zostanq, zgodnie z wolq darczyncy, na wypoczynek letni dla wychowankow. 

Ponadto, Srodki z tytulu odszkodowania otrzymanego od finny ubezpieczeniowej InterRisk 

TU SA. z tytulu uszkodzenia bramy w Domu Dziecka dla Matych Dzieci w Lodzi przy 

ul. Druzynowej 315 przeznaczone zostanq na usuniecie powstalych szk6d. 



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

W Miejskim Zespole ~ l o b k 6 w  w todzi dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 230.000 zl, 

z tego: 

9 dochodow w gminnym zadaniu pn. ,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki 

budietowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody 

Miejskiego Zespolu Ziobk6w"; 

9 wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Miejski Zespol 

Ziobk6w". 

Zwiqkszenie dochodow wynika z faktu zgioszenia siq do iiobk6w wiqkszej liczby dzieci niz 

pienvotnie zakladano. Ponadto na podstawie wykonania za 5 m-cy zwiqksza siq dochody 

z tytuh pozostalych odsetek i pozostaiych wpiywow. 

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

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 120.000 zl, z tego: 

9 dochodow w Wydziale Budietu w gminnym zadaniu pn. ,,8. Dotacje na zadania wiasne: 

d) z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej"; 

9 wydatkow w Zanqdzie Zieleni Miejskiej z przeznaczeniem na realizacjq gminnego 

zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. ,,Budowa 

oiwietlenia solamego w Parku im. Szarych Szeregow". 

Powyzszego zwiqkszenia dokonuje siq w zwiqzku z pismem Wojewodzkiego Funduszu 

Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi  z dnia 4 maja 2016 r. znak: 

OW.440.1897.2015.4921, w ktorym poinformowano o przyznaniu dofinansowania w formie 

dotacji na zadanie pn. ,,Budowa oiwietlenia solamego w Parku im. Szarych Szeregow 

w todzi". 

Zmiany w planowanvch w budzecie miasta todzi na 2016 rok dochodach i wvdatkach. 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq niiej wymienionych zmian: 

9 zwiqksza siq dochody w Wydziale Budietu w wysokoici 1.028.081 zl w zadaniach: 



gminnym pn. ,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubiegiych: - zwrot 

niewykorzystanych irodk6w na wydatki niewygasajqce z roku poprzedniego" 

w wysokoici 667.027 zl; 

powiatowym pn. ,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubiegiych: - zwrot 

niewykorzystanych Srodk6w na wydatki niewygasajqce z roku poprzedniego" 

w wysokoici 361.054 zt; 

Powyzsze zwiekszenie wynika z niezrealizowania w terminie do 30 czerwca 2016 r., 

wydatk6w dotyczqcych zadan majqtkowych, ktore zostaiy utworzone uchwalq 

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

budzetu miasta todzi, ktore w 201 5 roku nie wygasajq z uplywem roku budzetowego. 

F zwieksza sie wydatki w wysokoici 1.028.081~1, z tego w: 

Zanqdzie Inwestycji Miejskich w wysokoici 361.054 zl z przeznaczeniem na realizacje 

nizej wymienionych zadan majqtkowych: 

powiatowego pn. ,,Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybirakow, 

skrzyzowanie ulic Juszczakiewicza i Konstantynowskiej, skrzyiowanie ul. Ok6lnej 

z DK nr 71)" w wysokoici 185.054 zi; 

Zwiekszenie wydatk6w na zadaniu wynika z koniecznosci zabezpieczenia Srodkow na 

pokrycie zobowiqzan wynikajqcych z podpisanej umowy nr 333-1/129/EE/2015 

(333. I27/DZ/2015) z dnia 26 sierpnia 2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowej 

dla przebudowy/rozbudowy skrzyzowania drogi krajowej nr 71 z ul. Ok61nq. 

Do zakonczenia prac objetych zakresem umowy konieczne jest zlozenie wniosku 

o wydanie decyzji o zemoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Bedzie to mozliwe 

po podjeciu uchwaiy Rady Miejskiej, zdejmujqcej ochrone nad pomnikiem przyrody, 

kolidujqcym z projektem ronda. W zwiqzku z tym, nie jest mozliwe odebranie 

przedmiotu umowy w terminie umoiliwiajqcym platnosci do dnia 30 czerwca 2016 r. 

powiatowego pn. ,,Dokumentacja na budowe dr6g - ekspertyzy, opinie i inne oplaty" 

w wysokoici 26.000 zl; 



Wnioskowane zwiqkszenie wynika z koniecznoici zabezpieczenia Srodkow 

na pokrycie zobowiqzan wynikajqcych z podpisanej Umowy Nr 333-1/173/EE/2015 

z dnial6 paidziernika 2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla 

przebudowy ul. Mieszka I na dzialkach nr 4/38, 5/39, 6/42 wraz z odwodnieniem. 

Wykonanie projektu jest uzaleznione od realizacji dokumentacji dla przebudowy 

ul. Mieszka I na dziaikach nr 7/25 i 9/35 w obr. W-35 z odwodnieniem do kanalu 

deszczowego w ulicy Piasta Koiodzieja zgodnie z umowq nr 333-1/301EE/2016 z dnia 

24 marca 2016 r. Powyzsze projekty stanowiq ca1oSC opracowania w oparciu o ktore, 

bqdzie mogla by6 dokonana przebudowa ul. Mieszka I. 

Wykonawca dokumentacji projektowej nie otrzymal warunkow technicznych 

na odwodnienie ul. Mieszka I w todzi do istniejqcego kanalu deszczowego d-0,40 m 

w ul. Piasta Koiodzieja, poniewai wskazany kanat deszczowy nie znajduje siq 

w ewidencji ZWiK i nie jest przez niego eksploatowany. W zwiqzku z powyzszym 

ZDiT zwr6cii siq do Wydzialu Gospodarki Komunalnej o ujawnienie wskazanego 

kanalu w ul. Piasta Koiodzieja i przekazania do eksploatacji ZWiK. Dopiero 

zakonczenie tej procedury umoiliwi realizacjq dokumentacji. 

powiatowego pn. ,,Wykonanie tablic informacji miejskiej" w wysokoici 150.000 zl; 

Elektroniczna informacja dzieki synchronizacji oprogramowania przystankow 

z systemami zarzqdzania transportem miejskim umoiliwi szybkie informowanie 

o zaistnialych zmianach tras i utrudnieniach w ruchu. Ponadto pozwoli na pelnq 

komunikacjq z informacyjnymi systemami UMt.  Wszystkie wyiwietlane komunikaty 

oraz rozkiady komunikacji zbiorowej uiatwiq poruszanie sie po mieicie nie tylko jego 

mieszkanc6w ale r6wniez osob przyjezdnych. 

Zanqdzie Dr6g i Transportu w wysokoici 327.027 zl z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Zakupy inwestycyjne dla Zarzqdu Dr6g 

i Transportu"; 

Zgodnie z zawartq umowq nr 333.180/DZ/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. miai zostaC 

dostarczony pojazd z zabudowq w postaci hydraulicznie podnoszonego kosza 

izolowanego w terminie do 27 listopada 2015 r. Do chwili obecnej przedmiotowy pojazd 

nie zostai dostarczony. 



Wprowadzenie powyzszego zadania wynika z pilnej potrzeby zakupu nowego podnoinika 

koszowego, ktory jest niezbedny przy usuwaniu awarii na wysiegnikach sygnalizacji 

Swietlnej. Obecnie wykorzystywany podnoSnik FS-LUBLIN z 2000 r. jest mocno 

wyeksploatowany, a jego powtarzajqce siq naprawy pochlaniajq znaczne Srodki 

finansowe. Dalsze serwisowania sq nieuzasadnione ekonomicznie, poniewaz usterki 

powtarzajq siq, a warsztaty odmawiajq realizacji napraw z uwagi na wiek pojazdu, jego 

adaptacje z samochodu dostawczego na podnoinik oraz trudnoici z dostqpnoicir) czeSci. 

Ponadto, wielokrotne naprawy przewyzszajq wartoic ww. pojazdu. 

Oddziale Nadzoru WlaScicielskiego dokonuje sie zwiekszenia wydatkow w wysokoici 

140.000 zl z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Nabycie 

udzialow todzkiego Regionalnego Parku Naukowo -Technologicznego Sp. z 0.0.". 

W 2015 roku Uniwersytet Lodzki i Uniwersytet Medyczny w todzi zglosily zamiar 

zbycia udzialow todzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z 0.0. 

Dysponujqcy 50 udzialami Uniwersytet Medyczny i 100 udzialami Uniwersytet todzki 

posiadajq, procz udzialow, prawo do powolywania, zgodnie z umowr) spolki, po jednym 

czlonku Rady Nadzorczej. Ze wzgledu na daleko idqce uprawnienia tych podmiotow, 

z punktu widzenia informacji handlowej Spotki, wskazane jest, aby uprawnienia 

z udziaiow nie wychodzily poza grono dotychczasowych wsp6lnik6w. Zaden 

z pozostatych wsp6lnikow nie jest przy tym zainteresowany ich nabyciem. Nabycie 

udziaibw pozwoli Miastu t o d i  na sprawniejsza kontrole nad dzialalnoiciq Spolki, 

scentralizowanie rozproszonych kompetencji, rewizjq skiadu organow i w efekcie 

sprawniejsze zarzqdzanie w przyszloici. Ostateczna cena za wykup udziatow od 

obydwoch wspolnikbw po przeprowadzonych negocjacjach nie przekroczy kwoty 140.000 

zt . 

Straiy Miejskiej w todzi w wysokoSci 200.000 zl z przeznaczeniem na realizacje 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki zaplanowane na dzialalnoSC Straiy Miejskiej". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na zakup sortow mundurowych dla now0 

przyjqtych pracownikow oraz na uzupetnienie brakujqcych elementow umundurowania 

niezbednych do wyposazenia strainikow zgodnie z przepisami dotyczqcymi straiy 

miejskich. 



Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok wdatk6w. 

W Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych dokonuje siq zwiqkszenia wydatk6w 

w wysokoSci 230.740 zl w nizej wymienionych gminnych zadaniach pn.: 

,,Miejski Program PrzeciwdziaIania Narkomanii - wspomaganie dzialalnoici stowarzyszen 

i innych jednostek organizacyjnych zajmujqcych siq profilaktykq i przeciwdziaianiem 

uzaleznieniu od Srodkow psychoaktywnych" w wysokoici 40.000 21; 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq na przeprowadzenie konkursu ofert dla organizacji 

pozarzqdowych na realizacje dzialan w zakresie profilaktyki uniwersalnej skierowanej do 

mlodziezy szkolnej, promujqcych zdrowy sty1 zycia. 

> ,,Miejski Program PrzeciwdziaIania Narkomanii - pozostate wydatki zwiqzane z realizacjq 

programu" w wysokoici 85.300 zl; 

Srodki przeznaczone zostanq na badania w kierunku wykrycia wirusowego zapalenia 

wqtroby typu C (wywolanego przez wirus HCV). Badania obejmujq mieszka~icow miasta 

Lodzi w wieku 18 - 45 lat, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem osob o podwyiszonym 

ryzyku zakazenia. 

> ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - profilaktyka 

i rozwiqzywanie problemow uzaleinieli" w wysokoici 45.440 zl; 

Srodki przeznaczone zostanq na: 

dzialania resocjalizacyjno - opiekuncze wobec os6b z problemem alkoholowym - 

prowadzenie hotelu przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bl. 

RafaIa Chylinskiego w todzi - kwota 14.700 z1, 

realizacjq przez miejskie zaklady opieki zdrowotnej programu ,,AUDIT - wykonanie 

wSr6d pacjentow POZ testow przesiewowych sluiqcych rozpoznaniu problemow 

alkoholowych oraz prowadzenie krotkiej intenvencji - kwota 30.740 z1, 

> ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - Miejska 

Komisja Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych" w wysokoici 40.000 zl; 



~ r o d k i  przeznaczone zostanq na wynagrodzenia dla czlonk6w Miejskiej Komisji 

Rozwivywania Problemow Alkoholowych za posiedzenia plenarne Komisji, posiedzenia 

Zespoiow ds. Orzecznictwa, za pracq w terenie przy prowadzeniu wizji lokalizacyjnych 

placowek handlowo - gastronomicznych ubiegajqcych siq o wydawanie zezwolen na 

sprzedaz napojow alkoholowych. 

> ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - 

wykonywanie badan zdrowotnych z zakresu uzaleznienia od alkoholu i wskazywanie 

zakiadu leczniczego oraz sporzqdzanie opinii" w wysokokci 20.000 zl. 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen dla bieglych 

sqdowych za przeprowadzone badania i wydane opinie w przedmiocie uzaleinienia od 

alkoholu, ktore sq niezbqdne w przypadku kierowania wniosku do sqdu o zobowivanie do 

podjqcia leczenia odwykowego. 

Powyzsze zwiqkszenie zostanie sfinansowane niewykorzystanymi w 2015 roku Srodkami, 

ktore byly przeznaczone na realizacjq Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania 

Problemow Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii. 

Zwiekszenie planowanego w budzecie miasta todzi na 2016 rok deficvtu. 

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

2016 rok deficyt o kwotq 230.740 zl z jednoczesnym zwiqkszeniem przychodow 

pochodzqcych z wolnych Srodkow jako nadwyzki Srodkow pieniqznych na rachunku 

biezqcym budzetu. Po uwzglednieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi 170.457.886 zl. 

Zmiany w planowanvch w budiecie miasta todzi na 2016 rok wvdatkach. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq ponizszych zmian: 

> zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu w wysokokci 50.742 zl w gminnym 

zadaniu pn. ,,Rezema celowa na obowiqzkowe platnoici wynikajqce z wypiaty 

odszkodowan, wyrokow sqdowych lub ugod oraz zwrotbw, w tym korekt finansowych 

zwiqzanych z dofinansowaniem zewnqtrznym"; 



9 zwiqkszenia wydatkow w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w wysokoici 

50.742 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Odszkodowania, renty 

i i m e  wydatki wynikajqce z wyrokow sqdowych w zakresie ochrony zdrowia"; 

W wyniku prawomocnego wyroku Sqdu Okrqgowego w todzi, I1 Wydziai Cywilny sygn. Akt 

IIC 1721113 z dnia 14 kwietnia 2016 r. z powodztwa dotychczasowego rencisty zasqdzono od 

Miasta todzi: 

J tytulem podwyzszonej skapitalizowanej renty na zwiqkszone potrzeby za okres od 

1 stycznia 201 1 r. do dnia 31 stycznia 2014 r. kwote 19.472 zl wraz z ustawowymi 

odsetkami kwotq 4.309 zi, 

J podwyzszenie renty zasadzonej wyrokiem Sqdu Okregowego w Lodzi z dnia 18 listopada 

2008 r. na zwiqkszone potrzeby do kwoty 1.716 zl, poczynajqc od dnia 1 lutego 2014 r. 

wraz z odsetkami kwotq 22.665 zl, 

J zwiqkszenie comiesiqcznej renty o kwotq 716 zi, poczynajqc od miesiqca lipca do konca 

br. kwotq 4.296 zi. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok wydatkach. 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq poniiszych zmian: 

9 zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu w wysokoici 98.500 zl w gmimych 

zadaniach majqtkowych pn. 

,,Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z inicjatywami lokalnymi" w wysokoSci 

8.500 zl; 

,,Rezerwa celowa na zadania majqtkowe realizowane w ramach dofinansowania ze 

Srodkow zewnqtrznych" w wysokoSci 40.000 zi; 

Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta 

(algorytm)" w wysokoSci 50.000 zl; 

> zwiqkszenia wydatkow w wysokoici 98.500 zl, z tego w: 

Wydziale Edukacji w wysokoici 38.500 zl z przeznaczeniem na realizacjq nizej 

wymienionych zadan: 



gminnego zadania pn. ,,Rodzinny piknik sportowy promujqcy aktywnoSC fizycznq 

i sport jako altematywa dla alkoholu i narkotykow dla spolecznobi ze Starych Balut, 

w tym Osiedla Limanowskiego - inicjatywa lokalna" w wysokoSci 8.500 zl; 

Powyiszej zmiany dokonuje siq zgodnie z inicjatywq Stowarzyszenia Edukacja 

Praktyczna T.K.K., ktora uzyskala pozytywnq opinie Zespolu ds, rozpatrywania 

wnioskow o wsparcie inicjatyw lokalnych. ~ rodk i  przeznaczone zostanq m. in. na: 

zakup nagrod dla laureatow konkursow, zakup materialow piSmienniczych i artykulow 

zywnoSciowych oraz zakup ushg w zakresie przeprowadzenia kampanii 

antyuzaleznieniowej, fotografii i promocji. Realizatorem zadania bqdzie Szkola 

Podstawowa nr 55. 

Wkladem wlasnym Stowarzyszenia w organizacje ww. Inicjatywy bedzie przekazany 

sprzqt sportowy o wartoSci 1.100 zl. 

gmimego pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze 

miasta (z algorytmu)" w wysokoici 12.000 zl; 

Zgodnie z uchwalq Nr 5711012015 Rady Osiedla Stoki z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

Srodki przeznaczone zostanq dla Szkoly Podstawowej nr 139 mieszczqcej siq w todzi 

przy ul. Giewont 28 na remont i budowq ogrodzenia wok61 szkoly. 

powiatowego pn. ,,Wydatki na realizacjq zadari zgloszonych przez jednostki 

pomocnicze miasta (z algorytmu)" w wysokoici 18.000 zl; 

Zgodnie z uchwalq Rady Osiedla Julianow - Marysin - Rogi Nr 31/7/2015 z dnia 

12 maja 2015 r. oraz Nr 71/1012015 z dnia 8 wrzesnia 2015 r. Srodki przeznaczone 

zostanq na remont boiska sportowego wielohnkcyjnego w Specjalnym Oirodku 

Szkolno - Wychowawczym nr 6 mieszczqcym siq w todzi przy ul. Dziewanny 24. 

W Miejskim Oirodku Pomocy Spotecznej w todzi w wysokoSci 20.000 zl 

z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadah 

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)". 



Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na wymiane instalacji elektrycznej i malowanie 

sal wychowankow oraz mechaniczne czyszczenie i zabezpieczenie wykladziny PCV 

lakierem w Domu Dziecka nr 8 przy ul. Zuchow 4. 

Zanqdzie Zieleni Miejskiej w wysokoici 40.000 zt z przeznaczeniem na realizacje 

gminnego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. 

,,Budowa oiwietlenia solarnego w Parku im. Szarych Szereg6wX. 

Na realizacje ww. zadania przyznane zostalo dofinansowanie z Wojewodzkiego Funduszu 

Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoici 120.000 21. Warunkiem 

podpisania umowy z Funduszem jest realizacja calego zakresu zadania objetego 

wnioskiem tj. zamontowanie 13 lamp solarnych. Po zaktualizowaniu kosztorysu 

inwestorskiego ustalono, ze brakujqce Srodki wynoszq 40.000 zl. 

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok wydatk6w. 

Z Zarzqdu Dr6g i Transportu dokonuje sie przeniesienia wydatkow w wysokosci 

3.220.000 zt z powiatowego zadania majqtkowego pn. ,,Projekty Kluczowe - wydatki nie 

objete umowq o dofinansowanie" do Zarzqdu Inwestycji Miejskich z przeznaczeniem na 

realizacje powiatowego zadania majqtkowego pn. ,,Projekty Inwestycyjne - wydatki nie 

objete umowq o dofinansowanie". 

Powyzsze przeniesienie zwiqzane jest z reorganizacjq Zarzqdu Drog i Transportu 

i utworzeniem z dniem 1 lipca 2016 r. jednostki budzetowej miasta Zarzqdu Inwestycji 

Miejskich (uchwala Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 

9 marca 2016 r.). 

W Zarzqdzie Dr6g i Transportu dokonuje sie przeniesienia wydatkow w wysokoici 

1.582.673 zt z gminnego zadania majqtkowego, ujetego w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, pn. ,,Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich z przeznaczeniem na realizacje 

powiatowego zadania majqtkowego, ujetego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. 

,,Przebudowa ukladu drogowego wokol Multimodalnego Dworca t 6 d i  - Fabryczna". 



Wymienione Srodki sq niezbqdne na zwiqkszenie nakladow na przedmiotowym zadaniu 

w zwiqzku z wyplatq odszkodowan za dzialki przejqte z mocy prawa na rzecz Gminy todi ,  

zgodnie z decyzjq Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 25 marca 2013 r. Nr DAR-UA-V.2.2013 

o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej polegajqcej na rozbudowie ulicy Skiadowej 

na odcinku od ul. Kilinskiego do ul. POW oraz rozbudowie projektowanej ulicy Wqglowej 

na odcinku od POW do projektowanej ul. Targowej i projektowanej ul. Targowej na odcinku 

od projektowanej ul. Wqglowej do ul. Skladowej w todzi. 

Zmniejszenia Srodkow w zadaniu pn. ,,Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich" dokonuje 

siq z uwagi na fakt, i e  wlaicicielem czqici dzialek, na ktorych ma by6 wybudowana droga 

wraz z infrastrukturq jest ZUS - tnva procedura zamiany tych dzialek, co umozliwi realizacjq 

robot. Na poczqtku tego roku ZUS wycofal siq z uzgodnieli i przystqpil ponownie do zamiany 

dzialek dopiero w m-cu kwietniu. 

Planowany termin zamiany dzialek przewidywany jest na koniec lipca, dopiero wtedy bqdzie 

mozliwe uruchomienie procedury zamowienia publicznego. Podpisanie umowy z Wykonawcq 

robot moze nastqpii w koncu paidziemika br. 

Z uwagi na powyzsze nie ma mozliwoSci zrealizowania robot budowlanych w pelnym 

zakresie w roku biezqcym, na kt6re potrzeba co najmniej 3 miesiqcy. Rozpoczynajqc 

realizacjq w listopadzie nie ma mozliwoSci ukonczenia i rozliczenia zadania w tym roku, 

dlatego konieczne jest dokonanie przedmiotowego przeniesienia w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. 

Z Zanqdu Dr6g i Transportu dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoSci 10.000 zl 

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

pomocnicze miasta (z algorytmu)": 

do Wydziatu Edukacji w wysokoSci 5.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego 

zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadah zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta 

(z algorytmu)". 

Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z uchwaiq Nr 118/19/2016 Rady Osiedla 

Julianow - Marysin - Rogi z dnia 19 kwietnia 2016 r., zgodnie z ktorq Srodki przeznacza 

siq na zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola Nr 45 mieszczqcego siq w todzi przy 

ul. Bieganskiego 9. 



> do Miejskiego Ogrodka Pomocy Spolecznej w Eodzi w wysokoici 5.000 zl 

z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania majqtkowego pn. ,,Zakup i montai 

elementow architektury ogrodowej - altany w DPS Dom Kombatanta w todzi, 

ul. Przyrodnicza 24/26 - algorytm". 

Powyiszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z uchwalq Nr 117/19/2016 Rady Osiedla 

Julian6w - Marysin - Rogi z dnia 19 kwietnia 2016 r. 

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

29.793 zl z gminnych zadah pn.: 

> ,,Osiedle Baiuty - Doiy" w wysokoici 8.000 zi; 

> ,,Osiedle Retkinia Zachod - Smulsko" w wysokoici 21.793 zi 

do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadan: 

gminnych pn.: 

,,Szkoky podstawowe" w wysokoici 8.000 zi, 

,,Przedszkolan w wysokogci 19.430 zi, 

,,Realizacja zadah wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i miodzie2y w szkoiach podstawowych i gimnazjach" w wysokoici 4.793 zi, 

powiatowego pn. : 

,,Placowki wychowania pozaszkolnego" w wysokoici 17.000 zi, 

Powyzszych zmian dokonuje siq zgodnie z nizej wymienionymi uchwaiami: 

J Nr 70/23/2016 Rady Osiedla Baiuty - Doiy z dnia 19 maja 2016 r., zgodnie z ktoq Srodki 

w wysokoici 8.000 zl przeznaczone zostanq dla Szkoly Podstawowej nr 30 mieszczqcej 

siq w todzi  przy ul. Rysowniczej 113 na zakup sprzqtu mulimedialnego, 

J Nr 44/12/2016 Rady Osiedla Retkinia Zach6d - Smulsko z dna 25 kwietnia 2016 r., 

zgodnie z kt6rq Srodki w wysokoici 4.793 zl przeznaczone zostanq dla Zespolu Szkol 

Integracyjnych nr 1 w todzi mieszczqcego siq przy al. Wyszynskiego 86 na zakup 

urzqdzen do zajqC manualnych, sprzqtu sportowego oraz artykuiow matematycznych, 

J Nr 54/12/2016 Rady Osiedla Retkinia Zachod - Smulsko z dnia 25 kwietnia 2016 r., 

zgodnie z ktorq irodki w wysokoici 2.000 zi przeznaczone zostanq dla Paiacu Miodziezy 

mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Wyszynskiego 86 na organizacjq imprezy ,,Nordic 

Walking" dla seniorow z Osiedla, 



4 Nr 55/12/2016 Rady Osiedla Retkinia Zachod - Smulsko z dnia 25 kwietnia 2016 r., 

zgodnie z ktorq Srodki w wysokoici 5.000 zi przeznaczone zostanq dla Paiacu Mlodzieiy 

mieszczqcego siq w todzi  przy ul. Wyszynskiego 86 na organizacjq imprezy ,,Gwiazdka 

dla dzieci" dla najmlodszych mieszkancow Osiedla, 

4 Nr 59/13/2016 Rady Osiedla Retkinia Zachod - Smulsko z dnia 9 maja 2016 r., zgodnie 

z ktorq Srodki w wysokoSci 10.000 zl przeznaczone zostanq dla Paiacu Mlodziezy 

mieszczqcego siq w todzi przy ul. Wyszynskiego 86 na organizacjq imprezy ,,Swiqto 

Pieczonego Ziemniaka" dla mieszkahcow Osiedla. 

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

21.000 zl z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Chojny - Dqbrowa" do Wydzialu Kultury 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Domy kultury". 

Zgodnie z uchwaiq Nr 155/XVII/2016 Rady Osiedla Chojny - Dqbrowa z dnia 23 czenvca 

2016 r. Srodki przeznaczone zostanq dla Centrum Kultury Mlodych Filii Dqbrowa 

mieszczqcej siq w todzi przy ul. Dqbrowskiego 93 na wspolorganizacjq imprez: 

4 ,,Urodziny todzi" w dniu 29 lipca 2016 r. kwota 7.000 zi, 

J ,,Pozegnanie lata" w dniu 27 sierpnia 2016 r. kwota 8.000 zl, 

J ,,Witaj szkolo" w dniu 10 wrzeinia 201 6 r. kwota 6.000 zl. 

W Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych dokonuje siq przeniesienia wydatkow 

w wysokoSci 25.000 zl w gminnyrn zadaniu pn. ,,Program ,,Aktywizacja 60+". 

Srodki przeznaczone zostanq na przeprowadzenie konkursu ofert dla organizacji 

pozarzqdowych na realizacjq dzialah wspierajqcych osoby starsze, w szczegolnoSci szkolenia 

komputerowe. 

Organizacja konkursow wynika z ogromnego zapotrzebowania wSrod seniorow na zdobycie 

umiejqtnoici korzystania z komputera i ma na celu przeciwdziakanie wykluczeniu cyfrowemu 

oraz wykluczeniu spoiecznemu os6b starszych. 

MozliwoSd przeniesienia Srodk6w wynika z faktu, iz na zorganizowanie 111 todzkich 

Senioraliow pozyskano Srodki zewnqtrzne. 



W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi dokonuje siq przeniesienia wydatkow 

w wysokoici 10.000 zk w gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki realizowane w ramach budzetu 

obywatelskiego". 

W wyniku konkursu na realizacjq zadania pn. ,,Akcja - Akrobacja: zajqcia rozwoju 

osobistego dla dzieci znajdujqcych siq w oSrodkach opiekunczo - wychowawczych" 

w ramach budietu obywatelskiego na 2016 r. nie wplynqia zadna oferta. W zwiqzku z czym 

przewiduje siq zlecenie realizacji zadania w trybie zamowieli publicznych stqd zachodzi 

koniecznoSC dokonania ww. przeniesienia Srodkow. 

W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia Srodkow w wysokoici 5.000 zl 

z powiatowego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan zgioszonych przez jednostki 

pomocnicze miasta (z algorytmu)" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. 

,,Wydatki na realizacjq zadan zgioszonych przez jednostki pomocnicze miasta 

(Z algorytmu)". 

Zgodnie z uchwaiq Nr 76/18/16 Rady Osiedla Zarzew z dnia 27 kwietnia 2016 r. uchylono 

uchwaiq nr 42/7/201 5 z dnia 17 czenvca 201 5 r. w sprawie przeznaczenia kwoty 25.000 zi dla 

Miodzieiowego OSrodka Wychowawczego nr 1 na remont ogrodzenia terenu. 

Z powyiszej kwoty uchwaiq Nr 78/18/16 Rady Osiedla Zarzew z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Srodki w wysokoSci 5.000 z1 przeznacza siq na remont szatni w Szkole Podstawowej nr 193 

mieszczqcej siq w todzi przy ul. Stadnego 1. 

Z Wydzialu Edukacji dokonuje siq przeniesienia Srodkow w wysokoSci 20.000 zl 

z powiatowego zadania pn. ,,Wydatki na realizacje zadari zgloszonych przez jednostki 

pomocnicze miasta (z algorytmu)" do Miejskiego Zespolu ~ lobkow w todzi 

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

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)". 

Z pozostaiej kwoty przyznanej dla Miodzieiowego OSrodka Szkolno Wychowawczego nr 1, 

o czym mowa powyzej, uchwaiq Nr 77/18/16 Rady Osiedla Zarzew z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Srodki w wysokoSci 20.000 zl przeznacza siq dla Ziobka nr 23 mieszczs)cego siq w Lodzi przy 

ul. Tatrzariskiej 27/29 na remont klatki schodowej. 



Zmianv w uchwale Nr XXII/531/15 Radv Mieiskiei w Lodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budietu miasta Eodzi na 2016 rok (6 9 uchwaly). 

Powyisze dotyczy zmian: 

9 Zatqcznika Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzieianych z budzetu 

miasta Lodzi na 2016 rok, kt6re zostaty ujete w jednolitym tekicie stanowiqcym zaiqcznik 

Nr 4 do niniejszej uchwaty; 

9 Tabeli Nr 10 pn. ,,Dochody z tytutu wydawania zezwolen na sprzedaz napojow 

alkoholowych. Wydatki na realizacje zadan okreSlonych w Miejskim Programie 

Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. Wydatki na realizacje z a d ~  

okreilonych w Miejskim Programie Przeciwdziatania Narkomanii", ktore zostaty ujqte 

w jednolitym tekicie stanowiqcym zatqcznik Nr 5 do niniejszej uchwaty. 



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

Zestawienie 

zmian budzetu miasta todzi  na 2016 rok 

5 1 TreSC Zmniejszenia Zwiqkszenia Dzial Rozdz. 

Zmiany po stronie dochodow 4 161 922 

Gmina 2 351 691 

0840 

0970 
6680 

1 Pozostaie zadania w zakresie 1 1 

Turystyka 
OSrodki informacji turystycznej 
W p m  ze sprzedaiy wyrob6w 

2007 

10 000 
10 000 
10 000 

R6ine rozliczenia 
R6ine rozliczenia finansowe 
W p m  z r6znych dochodow 
Wpiata Srodkow finansowych z 
niewykorzystanych w terminie 
wydatkow, kt6re nie wygasajq z 
uplywem roku budzetowego 

671 502 
671 502 

4 475 

667 027 

Pomoc spoleczna 
Pozostaia dziaialnoSC 
Dotacje celowe w ramach 
programow finansowanych z 
udzialem Srodk6w europejskich 
oraz Srodkbw, o kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub platnoSci w ramach 
budzetu Srodkow europejskich, z 
wyiqczeniem dochodow 
klasyfikowanych w paragrafie 205 

1 polityki spolecznej 

1320 189 
1 320 189 

1 320 189 

230 000 
1 Ziobki 230 000 



Npiywy z uslug 
Nplywy z pozostatych odsetek 
N p + y  z roznych dochodow 

jospodarka komunalna i ochrona 
rodowiska 
Jtrzymanie zieleni w miastach i 
:minach 
;rodki otrzymane od pozostalych 
ednostek zaliczanych do sektora 
inansow publicznych na 
inansowanie lub dofinansowanie 
cosztow realizacji inwestycji i 
cakupow inwestycyjnych jednostek 
caliczanych do sektora finansow 
~ublicznych 

Powiat 

Xozne rozliczenia 
Rozne rozliczenia finansowe 
Wpiata Srodkow finansowych z 
niewykorzystanych w terminie 
wydatkow, ktore nie wygasajq z 
uplywem roku budzetowego 

OSwiata i wychowanie 
Pozostala dzialalnoSC 
Dotacje celowe w ramach 
programow finansowanych z 
udzialem Srodkow europejskich 
oraz Srodkow, o kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub ptatnoSci w ramach budzetu 
Srodkow europejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorzqdu terytorialnego 
Dotacje celowe w ramach 
programow finansowanych z 
udzialem Srodkow europejskich 
oraz Srodkow, o ktbrych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub piatnoici w ramach budzetu 
Srodkow europejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorzqdu terytorialnego 
~rodk i  na dofinansowanie 
wtasnych zadan biezqcych gmin, 
powiatow (zwiqzkow gmin, 

6 
220 717 

265 
9 018 

120 000 

120 000 

120 OOC 

1 810 231 

361 05' 
361 05' 

361 0 5 ~  

941 021 
941 021 

731 95 

56 00 

25 42 



6 

118 579 

9 068 

350 000 

350 000 
350 000 

18 224 

2 870 

1 900 
970 

15 354 

1410 
4 000 

9 944 

10 000 
10 000 

5 1 

85 1 

852 

853 

2 

85156 

85201 

85202 

85395 

3 

6257 

6259 

0970 

0960 

0970 

0960 

0970 
2130 

4 
zwiqzkow powiatowo-gminnych, 
zwiqzk6w powiatow), sarnorzqdbw 
wojewodztw, pozyskane z innych 
zr6del 
Dotacje celowe w ramach 
programow finansowanych z 
udzialem Srodkow europejskich 
oraz Srodkbw, o kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub platnoici w ramach budzetu 
Srodkow europejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorzqdu terytorialnego 
Dotacje celowe w ramach 
programow finansowanych z 
udzialem Srodkow europejskich 
oraz Srodkbw, o kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
luh ptatnoici w ramach hudzetu 
Srodkow europejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorzqdu terytorialnego 

Ochrona zdrowia 
Skladki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz Swiadczenia dla 
osob nieobjqtych obowiqzkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego 
Wplywy z roznych dochodow 

Pomoc spoleczna 
Plac6wki opiekunczo- 
wychowawcze 
Wplywy z otrzymanych spadkow, 
zapisow i darowizn w postaci 
pienieznej 
Wplywy z roznych dochodow 
Domy pomocy spolecznej 
Wplywy z otrzymanych spadkow, 
zapisow i darowizn w postaci 
pieniqinej 
W p m  z r6znych dochodow 
Dotacje celowe otrzymane z 
hudzetu panstwa na realizacjq 
hieiqcych zadan wlasnych powiatu 

Pozostale zadania w zakresie 
polityki spolecmej 
Pozostala dzialalnoSC 



Dotacje celowe w ramach 
programow finansowanych z 
udziatem Srodk6w europejskich 
oraz Srodkow, o ktorych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub ptatnoici w ramach budzetu 
Srodkow europejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorzqdu terytorialnego 
Dotacje celowe w ramach 
programow finansowanych z 
udziakem Srodk6w europejskich 
oraz Srodkow, o kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub ptatnoSci w ramach budzetu 
Srodk6w europejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorzqdu terytorialnego 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
Placowki wychowania 
pozaszkolnego 
Srodki na dofinansowanie 
wtasnych zadari biezqcych gmin, 
powiat6w (zwiqzkow gmin, 
zwiqzk6w powiatowo-gminnych, 
zwiqzk6w powiatow), samorzqd6w 
wojewbdztw, pozyskane z innych 
ir6del 



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

Zestawienie 

zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta todzi na 2016 rok 

w zi 

Dziat Rozdz. 

z zadania pn. " Wydatki na 
realizacjq zadan zgioszonych przez 
jednostki pomocnicze miasta (z 

TreSC 

750 

Zmniejszenia 

60095 

75023 

Zwi~kszenia 

grupa 
wydatkow 

g'-pa 
wydatk6w 

g'-pa 
wydatkow 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Przebudowa ulicy 
Lipiec Reymontowskich" 
Pozostaia dziaialnoSC 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Zakupy 
inwestycyjne dla Zarzqdu Dr6g i 
Transportu" 

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

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe 
dot. utrzymania urzqdu (USC)" 

1 582 673 

50 793 

327 027 

327 027 

144 475 

4 475 

4 475 



5 
50 793 

50 793 

8 000 

21 793 

21 000 

2 
75095 

grupa 
wydatkow Wniesienie wkiadow do sp6tek 

na zadanie pn. "Nabycie udzial6w 
Lodzkiego Regionalnego Parku 
Naukowo -Technologicznego Sp. z 

grupa 
wydatk6w 

3 

grupa 
wydatkow 

grupa 
wydatkow 

grupa 
wydatkbw 

4 
Pozostala dzialalnoSC 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "Osiedle Baiuty - 
Doiy" 
z zadania pn. "Osiedle Retkinia 
Zach6d - Smulsko" 
z zadania pn. "Osiedle Chojny - 
Dqbrowa" 

Bezpieczeristwo publiczne i 
ochrona przeciwpoiarowa 
Strai! gminna (miejska) 
~wiadczenia na rzecz osob 
fizycznych 
na zadanie pn. "Wydatki 
zaplanowane na dzialalnoSC Strazy 
Miejskiej" 

Roine rozliczenia 
Rezenvy og6lne i celowe 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "Rezenva celowa z 
przeznaczeniem na 
wsp6torganizacjq i realizacjq 
przedsiqwziqC podczas 
~wiatowych Dni Miodziezy" 
z zadania pn. "Rezenva celowa na 
obowiqzkowe piatnoici wynikajqcc 
z wyplaty odszkodowan, wyrok6w 
sqdowych lub ugod oraz zwrotdw, 
w tym korekt finansowych 
zwiqzanych z dofinansowaniem 
zewnqtrznym" 
Na programy finansowane z 
udziaiern Srodkow, o kt6rych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
z zadania pn. "Rezenva celowa na 
realizacjq zadah biezqcych 
realizowanych w ramach 
program6w dofinansowywanych 
ze Srodk6w zewnqtrznych 

200 000 
200 000 

200 000 



vydatkow 

g'-pa 
vydatkou 

gmpa 
vydatkou 

[nwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Rezenva celowa na 
zadania majqtkowe realizowane w 
ramach dofinansowania ze 
4rodkow zewnqtrznych" 
z zadania pn. "Rezenva celowa na 
wydatki realizowane przez 
jednostki pomocnicze Miasta 
(algorytm)" 
z zadania pn. "Rezenva celowa na 
wydatki zwiqzane z inicjatywami 
lokalnymi" 

OSwiata i wychowanie 
Szkoly podstawowe 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Szkoly 
podstawowe" 
na zadanie pn. "Rodzinny piknik 
sportowy promujqcy aktywnoSC 
fizycznq i sport jako alternatywa 
dla alkoholu i narkotykow dla 
spo1ecznoSci ze Starych Batut, w 
tym Osiedla Limanowskiego - 
inicjatywa lokalna" 
na zadanie pn. "Wydatki na 
realizacjq zadan zgfoszonych przez 
jednostki pomocnicze miasta (z 
algorytmu)" 
Przedszkola 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Wydatki na 
realizacjq z a d ~  zgloszonych przez 
jednostki pomocnicze miasta (z  
algorytmu)" 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Zakup sprzqtu na 
plac zabaw przy Przedszkolu 
Miejskim nr 137 w lodzi  - ul. 
Grota Roweckiego 6 - algorytm" 
Realizacja zadan wymagajqcych 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i 
mlodziezy w szkolach 



gmpa 
vydatk6w 

gmpa 
vydatkow 

grupa 
vydatkow 

grupa 
~ydatk6w 

grupa 
wydatkow 

grupa 
wydatk6w 

iceach ogolnokszta1cqcych, 
iceach profilowanych i szkotach 
:awodowych oraz szkotach 
lrtystycznych 

7adania statutowe 
la zadanie pn. "Realizacja zadan 
vymagajqcych stosowania 
ipecjalnej organizacji nauki i 
netod pracy dla dzieci i mtodziezy 
N szkolach podstawowych i 
gimnazjach 

lchrona zdrowia 
'rogramy polityki zdrowotnej 

Sadania statutowe 
N zadaniu pn. "Program 
'Aktywizacja 60+" 
Zwalczanie narkomanii 

3otacje 
la zadanie pn. "Miejski Program 
Przeciwdzialania Narkomanii - 
uspomaganie dzialalnoici 
rtowarzyszen i innych jednostek 
~rganizacyjnych zajmujqcych siq 
profilaktykq i przeciwdzialaniem 
uzaleznieniu od Srodk6w 
psychoaktywnych" 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Miejski Program 
Przeciwdzialania Narkomanii - 
pozostale wydatki zwiqzane z 
realizacjq programu" 
Przeciwdzialanie alkoholizmowi 

Dotacje 
na zadanie pn. "Miejski Program 
Profilaktyki i Rozwiqzywania 
Problemow Alkoholowych - 
profilaktyka i rozwiqzywanie 
problemow uzaleznien" 

Zadania statutowe 

6 

4 793 

313 882 
25 000 

25 000 

125 30C 

40 OOC 

85 30( 

112 84( 

45 44( 



1 

85195 1 I ~ozo$aia dzialalnok 
I grupa I Swiadczenia na rzecz osob 

grupa 
wydatkow 

2 

Wynagrodzenia i skiadki 
na zadanie pn. "Miejski Program 
Profilaktyki i Rozwiqzywania 
Problem6w Alkoholowych - 
wykonywanie badah zdrowotnych 
z zakresu uzaleinienia od alkoholu 
i wskazywanie zakiadu leczniczegc 
oraz sporzqdzanie opinii" 

wydatkow 

Pozostale zadania w zakresie 

fizycznych 
na zadanie pn. "Odszkodowania, 
renty i inne wydatki wynikajqce z 
wyrokow sqdowych w zakresie 
ochrony zdrowia" 

852 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Miejski Zespok 
Ziobk6w" 
na zadanie pn. "Wydatki na 
realizacjq zadah zgioszonych przez 
jednostki pomocnicze miasta (z 
algorytmu)" 

5 3 
grupa 

wydatk6w 

4 

Wynagrodzenia i skladki 
w zadaniu pn. "Miejski Program 
Profilaktyki i Rozwiqzywania 
Problemow Alkoholowych - 
Miejska Komisja Rozwiqzywania 
Problem6w Alkoholowych" 

85295 

900 

grupa 
wydatk6w 

90002 

Pomoc spoieczna 
Pozostaia dziaialnoSC 
Na programy finansowane z 
udziaiem Srodkow, o kt6rych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
na zadanie pn. "Aktywny Krok" 

1320 189 
1 320 189 

1 320 189 

grupa 
wydatk6w 

Gospodarka komunalna i ochrona 
Srodowiska 
Gospodarka odpadami 

Zadania statutowe 

154 000 
154 000 

154 000 

314 000 
154 000 



3 

rydatkow 

4 
z zadania pn. "Odbieranie i 
zagospodarowanie odpad6w 
komunalnych" 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Dokumentacja 
dotyczqca rozbudowy 
Kompostowni Miejskiej w lodzi 
przy ul. Sanitariuszek 70172" 
Utrzyrnanie zieleni w miastach i 

g"Upa 
~ydatkow 

I Transport i ti)cznoSC 
I Drogi publiczne w miastach na 

jminach 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Budowa 
oSwietlenia solamego w Parku im. 
Szarych Szeregow" 

gNPa 
vdatkow 

prawach powiatu (w rozdziale nie 
ujmuje siq wydatkow na drogi 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
Domy i oSrodki kultury, Swietlice i 
kluby 

Dotacje 
na zadanie pn. "Domy kultury" 

Powiat 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Projekty Kluczowe - 
wydatki nie objqte umowq o 
dofinansowanie" 
na zadanie pn. "Projekty 
Inwestycyjne - wydatki nie objqte 
umowi) o dofinansowanie" 
na zadanie pn. "Przebudowa 
ukladu drogowego wok01 
Multimodalnego Dworca t o d i  - 
Fabryczna" 
na zadanie pn. "Przebudowa i 
budowa rond na terenie miasta 
(Rondo Sybirakow, skrzyiowanie 
ulic Juszczakiewicza i 
Konstantynowskiej, skrzyzowanie 

6 

154 000 

160 OOC 

160 OOC 

21 OOC 

21 OOC 

21 OO( 

6 809 35; 

5 163 72; 

5 163 72: 

5 163 72: 

3 220 OO( 

1 582 67: 

185 051 



4 
ul. Ok6lnej z DK nr 71)" 
na zadanie pn. "Dokumentacja na 
budowq dr6g - ekspertyzy, opinie i 
ime  oplaty" 
na zadanie pn. "Wykonanie tablic 
informacji miejskiej" 

1 Turystyka 
I OSrodki informacji turystycznej 

gmpa 
vydatk6w Zadania statutowe 

na zadanie pn. "Centrum 
Infomacji Turystycznej w Lodzi" 

( Oiwiata i wychowanie 
I Pozostda dzialalnoSC 
Na programy finansowane z 

grupa udzialem Srodkow, o kt6rych 
vydatkow 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
na zadanie pn. "Projekt 
"Doskonalmy siq w CLIL-u" 
na zadanie pn. "Podniesienie 
kwalifikacji i umiejqtnoici 
zawodowych uczniow kierunku 
technik ekonomista Zespolu Szkbl 
Ekonomiczno - Turystyczno - 
Hotelarskich im. Wl. Grabskiego w 
Lodzi" 
na zadanie pn. "Podniesienie 
kwalifikacji i umiejqtnoici 
zawodowych uczniow Zespoh 
Szk6l Ekonomiczno - Turystyczno 
- Hotelarskich im. W1. Grabskiego 
w Lodzi" 
na zadanie pn. "Wszechstronny 
Poligraf' 

grupa 
vydatkbw Inwestycje i zakupy 

w tym: 
na programy finansowane z 
udzialem Srodkow, o ktorych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
na zadanie pn. "Wydatki 
majqtkowe zwiqzane z realizacj+ 
projektu "Wszechstromy Poligraf' 



853 

85202 

wydatkow 
gmpa 

wydatk6w 

wydatkow 

W P a  
wydatkow 

gmpa 
wydatk6w 

grupa 
wydatkow 

na zadanie pn. "Placowki 
opiekuliczo - wychowawcze" 

Dotacje 

Zadania statutowe 
w zadaniu pn. "Wydatki 
realizowane w ramach budzetu 
obywatelskiego" 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Wydatki na 
realizacjq zadan zgioszonych przez 
jednostki pomocnicze miasta (z 
algorytmu)" 
Domy pomocy spolecznej 

Dotacje 
na zadanie pn. "Niepubliczne 
domy pomocy spolecznej " 

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

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Zakup i montaz 
elementow architektury ogrodowej 
- altany w DPS Dom Kombatanta 
w todzi, ul. Przyrodnicza 24/26 - 
algorytm" 

Pozostaie zadania w zakresie 
polityki spolecznej 

10 000 

10 000 

20 000 

20 354 

9 944 

5 410 

5 000 

45 400 



na zadanie pn. "LODZIANIE NA 

na zadanie pn. "Wydatki na 
realizacjq zadati zg~oszonych przez 

na zadanie pn. "Placowki 
wychowania pozaszkolnego" 
Na programy finansowane z 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
na zadanie pn. "Projekt 

z zadania pn. "Wydatki na 
realizacjq z a d ~  zgloszonych przez 
jednostki pomocnicze miasta (z 

grupa 
wydatkow Dotacje 

na zadanie pn. "Teatry" 
18 451 



Zalqcznik Nr 3 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w lodzi 
z dnia 

Zestawienie 

zmian w przychodach w 2016 roku 

Wolne Srodki, o ktorych mowa w art. 21 7 ust. 2 

pkt 6 ustawy 

1 Razem 

w zl 

Przychody 

Zmniejszenia Zwiqkszenia + 
































