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Druk Nr Z6812016 

Projekt z dnia 42 wrzeinia 201 6 r. 

RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie zm n budietu oraz zmian w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok. 

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

o samorzqdzie podstay g innym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w zwiqzku zart. 91 

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

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

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

z 2014 r. poz. 379,911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238,532, 1045, 1117, 1130, 1189, 

1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257), Rada 

Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

§ 1. Zwiqksza siq dochody budietu miasta todzi na 20 16 rok o kwotq 31.800 z1 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 85201 - Plac6wki opiekuliczo - wychowawcze 

dochody biezqce 

powiatowym zadaniu pn. ,,3. Dochody realizowane przez komunalne 

jednostki budietowe oraz wptywy z innych jednostek organizacyjnych: 

e) pozostaie: - dochody placowek opieku~iczo - wychowawczych"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

5 2. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 3 1.800 zl 



Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoieczna 

rozdziale 85201 - Plac6wki opiekuhczo - wychowawcze 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Placowki opiekuhczo - wychowawcze"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 3. Zwiqksza siq dochody budietu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 1.118.772 zi 

Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: 

1) dziale 801 - OSwiata i wychowanie o kwotq 

rozdziale 80195 - Pozostaia dziaialnoSC 

a) dochody biezqce w tym: na programy finansowane z udziaiem 

Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.005.23 1 zl 

powiatowych zadaniach pn.: 

- J.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6dei zagranicznych 

niepodlegajqcych zwrotowi: 308) Srodki z EFS na realizacjq 

projektu pn. ,,Szkola mistrzostwa kulinamego" 489.788 zi, 

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

podlegajqcych zwrotowi: 309) ~ rodk i  z EFS na realizacjq projektu 

pn. ,,Poprawa jakoici edukacji Szkoky Podstawowej Specjalnej 

nr 194 w Lodzi" 139.874 zl, 

- ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych 

niepodlegajqcych zwrotowi: 310) Srodki z EFS na realizacjq 

projektu pn. ,,Praktyka czyni mistrza" 329.569 zi, 

- ,,8.2. ~ r o d k i  finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych 

niepodlegajqcych zwrotowi: 3 11) Srodki z EFS na realizacjq projektu 

pn. ,,Modelowe programy ksztalcenia dla kwalifikacyjnych kurs6w 

zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym" 46.000 zi, 

b) dochody majqtkowe w tym: na programy finansowane z udziaiem 

Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 74.612 zl, 



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

zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 308) ~rodki z EFS na 

realizacjq projektu pn. ,,Szkoia mistrzostwa kulinamego"; 

2) dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotq 

rozdziale 85 195 - Pozostaia dziaialnoSC 

dochody biezqce w tym: na programy finansowane z udziaiem Srodkbw, 

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

powiatowym zadaniu pn. ,,8.2. ~ rodk i  finansowe pochodzqce ze irodei 

zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 314) ~rodki  na realizacjq 

projektu pn. , , t6di do Norwegii"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

§ 4. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta todzi  na 2016 rok o kwotq 52.028 zi 

Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 758 - R6zne rozliczenia 

rozdziale 75818 - Rezerwy ogolne i celowe 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z oiwiatq"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

8 5. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 1.170.800 zl 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

1) dziale 801 - Oiwiata i wychowanie o kwotq 1.131.871 zi 

rozdziale 801 95 - Pozostaia dziaialnoSC 

a) grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udziaiem Srodkow, 

o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.057.259 zl 

powiatowych zadaniach pn.: 

- ,,Szkda mistrzostwa kulinamego" 511.306 zi, 



- ,,Poprawa, jakoici edukacji Szkoty Podstawowej Specjalnej nr 194 

w todzi" 142.888 zi, 

- ,,Praktyka czyni mistrza" 357.065 zi, 

- ,,Modelowe programy ksztaicenia dla kwalifikacyjnych kursow 

zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicmym" 46.000 zi, 

b) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

w tym: na programy finansowane z udziaiem Srodkow, o ktorych 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 74.612 zi 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq 

projektu ,,Szkoia mistrzostwa kulinamego"; 

2) dziale 85 1 - Ochrona zdrowia o kwote 

rozdziale 85 195 - Pozostaia dziaialnoSC 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udziatem Srodkow, 

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

powiatowym zadaniu pn. ,,Lodi do Norwegii"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 6. Zmniejsza sie wydatki budietu miasta todzi na 2016 rok o kwote 50.000 zi 

Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 758 - R6zne rozliczenia 

rozdziale 75818 - Rezenvy ogolne i celowe 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnyrn zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez 

jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

3 7. Zwieksza sie wydatki budietu miasta todzi na 2016 rok o kwote 50.000 zl 

Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 



dziale 801 - OSwiata i wychowanie 

1) rozdziale 80101 - Szkoiy podstawowe 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki na realizacjq zadah zgloszonych przez 

jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 

2) rozdziale 80104 - Przedszkola 30.000 zi 

gmpie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki na realizacjq zadai7 zgloszonych przez 

jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 8. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta todzi 

na 2016 rok wydatk6w: 

1) w dziale 710 - DziaialnoSC usiugowa kwotq 

rozdziale 71095 - Pozostaia dziaialnoiC 

z gmpy wydatkbw - Zadania statutowe 

gmimego zadania pn. ,,Wydatki jednostki budzetowej Miejska Pracownia 

Urbanistyczna w todzi" 

do grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Zakup sprzqtu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem"; 

2) z dziaiu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostaia dziatalnoSC 

gmpy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Osiedle Karolew - Retkinia Wsch6d" 

do: 

dzialu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdziaiu 92109 - Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby 

gmpy wydatk6w - Dotacje 

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



3) w dziale 851 - Ochrona zdrowia kwotq 

a) rozdziale 85 153 - Zwalczanie narkomanii 

gminnym zadaniu pn. ,,Miejski Program Przeciwdziaiania 

Narkomanii - pozostaie wydatki zwiqzane z realizacjc) programu" 

z gmpy wydatk6w - Zadania statutowe 

do gmpy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki, 

b) rozdziale 85 154 - Przeciwdziaianie alkoholizmowi 12.665 zl 

gminnych zadaniach pn.: 

- ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w 

Alkoholowych - pozostaie wydatki zwiqmne z realizacjc) 

programu" 10.000 zk 

z gmpy wydatkow - Zadania statutowe 

do gmpy wydatkow - Wynagrodzenia i skiadki, 

- ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w 

Alkoholowych - zajqcia dodatkowe dla dzieci i mlodziezy szkol 

i6dzkich" 2.665 z1 

z gmpy wydatkow - Wynagrodzenia i skiadki 

do gmpy wydatkow - Zadania statutowe; 

4) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq 

z rozdziaiu 90095 - Pozostala dziaialnoid 

gmpy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Utrzymanie obiekt6w oraz infrastmktury na 

terenach niezabudowanych" 

do: 

rozdziah 90002 - Gospodarka odpadami 

gmpy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Inwestycje modernizacyjne 

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 9. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 



5 10. W uchwale Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w todzi z dnia 30 g ~ d n i a  2015 r. 

w sprawie uchwalenia budzetu miasta todzi na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 

z 2016 r. poz.l017), wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

1) w Zalqczniku Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu 

miasta Lodzi na 2016 rok": 

a) w zapisie ,,921, 92109 Domy i oirodki kultury, Swietlice, kluby" w kolumnach 4, 5 i 8 

kwotq 9.524.637 z1 zastqpuje siq kwotr) 9.525.637 21, 

b) w pozycji ,,0g61emn: 

- w kolumnie 4 kwotq 340.891.453 zi zastepuje siq kwotq 340.892.453 zi, 

- w kolumnie 5 kwotq 176.201.402 zl zastqpuje siq kwotq176.202.402 zi, 

- w kolumnie 8 kwote 100.047.310 zl zastqpuje sie kwo$ 100.048.3 10 zl; 

2) Tabela Nr 10 pn. ,,Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedai napojow 

alkoholowych. Wydatki na realizacje zadan okre4lonych w Miejskim Programie 

Profilaktyki i Rozwirlzywania Problem6w Alkoholowych. Wydatki na realizacje zadan 

okreilonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii" otrzymuje brzmienie 

jak w zalqczniku Nr 3 do niniejszej uchwaly. 

5 11. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia i podlega ogioszeniu w trybie 

przewidzianyrn dla aktow prawa miejscowego. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w todzi  

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie 

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

w budzecie miasta todzi na 2016 rok. 

Zwiekszenie ulanowanvch w budiecie miasta todzi na 2016 rok dochod6w i wydatk6w 

(6 1 - 2 uchwak). 

W Miejskim OSrodku Pomocy Spotecznej todzi dokonuje siq zwiqkszenia o kwote 

31.800 zl, z tego: 

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

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

- dochody placowek opiekuiczo - wychowawczych"; 

Powyzsze zwiqkszenie dotyczy Pogotowia Opiekunczego N 1 przy ul. Krokusowej 15/17 

w zwiqzku z otrzyrnaniem darowizny oraz w p m  Srodkow za pobyt dzieci w tym 

pogotowiu. 

9 wydatkow z przeznaczeniem na realizacje powiatowego zadania pn. ,,Placowki 

opiekdczo - wychowawcze"; 

Srodki przeznaczone zostanq na zakup wyposaienia do ,,niebieskiego pokoju" w ww. 

Pogotowiu Opiekunczym (zgodnie z wolq darczyticy) oraz uzupeiniq wydatki zwiqzane 

z realizacjq zadania. 

Zmianv w planowanvch w budiecie miasta todzi na 2016 rok dochodach i wydatkach ($ 

3 - 5 uchwab). 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wyrnienionych zmian: 

9 zwiqkszenia dochodow w Wydziale Budietu w wysokoici 1.118.772 zt w nizej 

wymienionych powiatowych zadaniach pn.: 

,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze zrodei zagranicznych nie podlegajqcych 

zwrotowi: 308) ~ r o d k i  z EFS na realizacje projektu pn. ,,Szkoia mistrzostwa 

kulinamego" w wysokoici 564.400 zk 



3 . 2 .  Srodki finansowe pochodzqce ze ir6dei zagranicznych nie podlegajqcych 

zwrotowi: 309) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn. ,,Poprawa jakoici edukacji 

Szkoiy Podstawowej Specjalnej nr 194 w todzi" w wysokoici 139.874 zt, 

,,8.2. ~ rodk i  finansowe pochodzqce ze ir6dei zagranicznych nie podlegajqcych 

zwrotowi: 310) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn. ,,Praktyka czyni mistrza" 

w wysokoici 329.569 zl, 

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

zwrotowi: 311) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn. ,,Modelowe programy 

ksztaicenia dla kwalifikacyjnych kursow zawodowych w obszarze elektryczno- 

elektronicznym" w wysokoici 46.000 zk 

,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6dei zagranicznych nie podlegajqcych 

zwrotowi: 314) Srodki na realizacjq projektu pn. , , t6di do Norwegii" w wysokoici 

38.929 zl: 

9 zmniejszenia wydatk6w w Wydziale Budietu w wysokoSci 52.028 zt w gminnym zadaniu 

pn. ,,Rezenva celowa na wydatki zwivane z oiwiatq"; 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq na uzupeinienie wkladu wlasnego w projektach pn.: ,,Szkoia 

mistrzostwa kulinarnego", ,,Poprawa jakoici edukacji Szkoly Podstawowej Specjalnej 

nr 194 w todzi" i ,,Praktyka czyni mistrza". 

9 zwiqkszenia wydatkow w wysokoici 1.170.800 zt, z tego w: 

Wydziale Edukacji w wysokoici 1.131.871 zl z przeznaczeniem na realizacjq niiej 

wymienionych powiatowych zadan pn.: 

,,Szkoia mistrzostwa kulinamego" w wysokoici 51 1.306 zl; 

majqtkowego pn. ,,Wydatki majqtkowe zwivane z realizacjq projektu ,,Szkoia 

mistrzostwa kulinamego" w wysokoici 74.612 zl; 

Realizacja, przez Zesp6l Szkoi Gastronomicznych w todzi, projektu przewidziana jest 

na lata 2016 - 2018. Calkowita wart066 projektu wynosi 1.468.866,38 zl, z tego: 

dofinansowanie ze irodk6w bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszalkowskiego 

Wojew15dztwa L6dzkiego kwota 1.344.012,74 zl, wklad wlasny kwota 124.853,64 zl. 



Projekt ma gl6wnie na celu zwiqkszenie jakoSci ksztalcenia zawodowego 

ukierunkowanego na mozliwoiC zatrudnienia 144 uczni6w szkoly, podniesienie 

kwalifikacji zawodowych 27 nauczycieli ksztalcenia zawodowego, doposaienie 

pracowni i warsztatow szkolnych oraz organizacj? staiy i praktyk zawodowych, 

dodatkowych zajq6 specjalistycznych (Nowoczesne Technologic Gastronomiczne, 

Catering, Barmanstwo, Miksologia, Carving, Barista). 

Srodki przeznaczone zostanq m. in. na: 

J wynagrodzenia osobowe i hezosobowe wraz z pochodnymi osoh biorqcych udziat 

w realizacji projektu, 

J zakup artykui6w niezhqdnych do prowadzenia zajqC, stroj6w technologicznych 

i kelnerskich dla uczniow, Srodkow czystoici, zakup artykul6w spoiywczych na 

potrzeby prowadzonych warsztatow, 

J zakup pomocy dydaktycznych: wyposaienieldoposaienie pracowni technologii 

gastronomicznej i warsztatu szkolnego oraz wyposaienie pracowni obslugi goici, 

J zakup uslug zwipanych z doskonaleniem umiejqtnoici i kompetencji zawodowych 

nauczycieli, specjalistyczne kursy dla uczniow. 

,,Poprawa jakoici edukacji Szkoly Podstawowej Specjalnej nr 194 w todzi" 

w wysokoici 142.888 zi; 

Realizacja, przez Zesp61 Szkoi Specjalnych nr 7 w Eodzi, projektu przewidziana jest 

w latach 2016 - 2018. Calkowita wart066 projektu wynosi 476.883,25 zi, z tego: 

dofinansowanie ze Srodk6w bqdqcych w dyspozycji Urzedu Marszaikowskiego 

Wojew6dztwa t6dzkiego kwota 443.501,42 zl, wklad wlasny kwota 33.381,83 zi. 

Projekt ma na celu poprawq jakoici edukacji w ww. Szkole poprzez wzrost poziomu 

nauczania na poziomie podstawowym, poprawq warunk6w dla prawidlowego rozwoju 

psychofizycznego dzieci, doposaienie bazy dydaktycznej szkoly, wzmocnienie jakoici 

oferty edukacyjnej, stworzenie sprzyjajqcych warunk6w do korzystania 

z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

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

4 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi os6h biorqcych udzial 

w realizacji projektu, 

J zakup materiatow biurowych i Srodk6w czystobi, 

4 zakup pomocy dydaktycznych, 



J zakup ushg zwiqzanych z doskonaleniem umiejqtnosci i kompetencji zawodowych 

nauczycieli. 

,,Praktyka czyni mistrza" w wysokoici 357.065 21; 

Realizacja, przez Zespol Szko1 Techniczno-Informatycznych w Eodzi, projektu 

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

858.459,38 z1, z tego: dofinansowanie ze 8rodk6w bqdqcych w dyspozycji Urzedu 

Marszalkowskiego Wojewodztwa todzkiego kwota 785.489,95 zl, wk1ad wlasny 

kwota 72.969,43 zl. 

Projekt ma na celu poprawq jakoSci oferty edukacyjnej ww. Zespoh Szk61 poprzez 

doskonalenie umiej9tnoSci i kompetencji zawodowych 70 uczniow, rozw6j 

wsp61pracy z 10 firmami z regionu Iodzkiego zaangaiowanych w organizacjq 

wysokiej jakoSci st@ dla uczni6w oraz stworzenie w szkole warunk6w 

odzwierciedlajqcych naturalne warunki dla nauczania w zawodach mechanik, 

mechatronik i informatyk. 

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

J wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytuh um6w zleceli i um6w o dzie1o os6b 

biorqcych udzial w realizacji projektu, 

J zakup materiatow biurowych na potrzeby projektu oraz zakup Srodkow ochrony 

osobistej, osprzqtu eksploatacyjnego, 

J zakup pomocy dydaktycznych: wyposazenie pracowni do programowania i pracy 

na obrabiarce, informatycznej i mechatronicznej, 

J organizacje wyjazdu na Targi specjalistyczne. 

,,Modelowe programy ksztalcenia dla kwalifikacyjnych kurs6w zawodowych 

w obszarze elektryczno-elektronicznym" w wysokosci 46.000 z1; 

Realizacja, przez todzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia 

Praktycznego w todzi, projektu przewidziana jest w latach 2016 - 2018. Calkowita 

wartoSC, projektu wynosi 333.500 z1 i obejmuje w caloici dofinansowanie ze Srodk6w 

bqdqcych w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej. 



Projekt ma na celu zwiqkszenie dostqpu os6b doroslych do roznych form uczenia siq. 

Realizacja projektu bqdzie polegaia na opracowaniu 29 modelowych programow 

ksztaicenia do kwalifikacyjnych kurs6w zawodowych dla osob dorosiych. 

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

J wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytuh umow zleceh i um6w o dzieio os6b 

biorqcych udziai w realizacji projektu, 

J zakup materialow biurowych na potrzeby projektu. 

Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w wysokoici 38.929 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq powiatowego zadania pn. , , t6di  do Nonvegii". 

Projekt ,,L6di do Nonvegii" finansowany bqdzie ze Srodkow Nonveskiego Mechanizmu 

Finansowego 2009 - 2014 oraz budzetu phstwa i realizowany w 2016 r. 

Caikowite wydatki kwalifikowalne wyniosq 38.929 zl, z tego Srodki Nonveskiego 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych kwota 33.089,65 zl, co stanowi 85% caikowitych 

wydatkow oraz kwota 5.839,35 zi z budzetu pahstwa. 

Projekt przewiduje udziai przedstawicieli Urzqdu Miasta todzi w konferencji dotyczqcej 

zdrowia publicznego organizowanej przez Nonveskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego 

i Nonveskq SieC Zdrowych Miast. Uczestnicy bqdq mogli zaprezentowaC projekt pn. 

, , t6di  kontra choroby wqtroby" i wiasne doSwiadczenia w dzialaniach na rzecz zdrowia 

lokalnych spoiecznobi. Rezultatem bqdzie wymiana wiedzy, urniejqtnoici i praktyk 

z innymi uczestnikami oraz nawivanie dhgofalowego partnerstwa z podmiotami 

w Nonvegii, stworzenie sieci kontaktow i inwestowanie we wsp6lpracq na rzecz 

wprowadzania dobrych praktyk. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok wdatkach (6 6 - 7 

uchwalv. 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 

P zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoici 50.000 zk w gminnym zadaniu 

majqtkowym pn. ,,Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze 

Miasta (algorytm)"; 



P zwiqksza siq wydatki w Wydziale Edukacji w wysokoici 50.000 zl z przeznaczeniem na 

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

jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)". 

Powyzszych zmian dokonuje siq w zwiqzku z nizej wymienionymi uchwatami Rady Osiedla 

Radogoszcz: 

J Nr 50NIl2015 z dnia 27 sierpnia 2015 I. zgodnie z ktbrq Srodki w wysokoici 30.000 zt 

przeznaczone zostanr) na zakup i montai zabawek w ogrodzie w Przedszkolu Miejskim 

nr 204, 

J Nr 51NIl2015 z dnia 27 sierpnia 2015 I. zgodnie z ktbrq Srodki w wysokoici 20.000 ZI 

przeznaczone zostanr) na wymianq okien w Szkole Podstawowej nr 206. 

Przeniesienia ~lanowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wvdatkbw (8 8 

uchwaiv). 

W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoSci 

75.000 zl z gminnego zadania pn. ,,Wydatki jednostki budzetowej Miejska Pracownia 

Urbanistyczna w Lodzi" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego 

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

~ r o d k i  przeznaczone zostanr) na zakup plotera i drukarki. Zwiqkszenie zakresu prac nad 

opracowaniem planow zagospodarowania przestrzennego i wynikajqca z tego koniecznoSC 

przygotowania ich dokumentacji zmusza do wymiany starego sprzqtu poligraficznego na 

nowy, przystosowany do wykonywania publikacji maionaktadowych. 

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

1.000 zl z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Karolew - Retkinia Wsch6d do Wydzialu Kultury 

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

Zgodnie z uchwatr) Nr 85/18/16 Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wsch6d z dnia 27 czenvca 

2016 I. Srodki przeznaczone zostanr) na zorganizowanie w miesiqcu wzeiniu br. imprezy 

plenerowej pn. ,,Zegnamy lato na karolewskim pikniku dla Seniorow" na terenie Poleskiego 

OSrodka Sztuki w todzi przy ul. Krzemienieckiej 2a. 



W Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych dokonuje siq przeniesienia wydatkow 

w wysokoici 15.000 zl w nizej wymienionych gminnych zadaniach pn.: 

9 ,,Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii - pozostaie wydatki zwiqzane 

z realizacjq programu" w wysokoici 5.000 zi; 

9 ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - pozostake 

wydatki zwivane z realizacjq programu" w wysokoici 10.000 zi. 

Przeniesione Srodki przeznaczone zostanq na wynagrodzenia wykonawcy (osoby fizycznej), 

wyionionego w rozstrzygniqtym zamowieniu publicznym na wykonanie I etapu ewaluacji 

zewnqtrznej dziaiah Miasta w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom i przemocy 

w rodzinie. 

W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 2.665 zl 

w gminnym zadaniu pn. ,,Miejski Program Profilaktyki i Romiqzywania Problemow 

Alkoholowych - zajqcia dodatkowe dla dzieci i miodziezy szkol i6dzkich". 

Przeniesione Srodki przeznaczone zostanq na wydatki zwiqzane z realizacjq zajqC w zakresie 

profilaktyki oraz romiqzywania problem6w alkoholowych wSr6d mlodzieiy. 

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatkbw w wysokoici 

30.000 zl z gminnego zadania pn. ,,Utrzymanie obiektow oraz infrastruktury na terenach 

niezabudowanych" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn. 

,,Inwestycje modemizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi". 

Powyzsze Srodki umozliwiq opracowanie koncepcji techniczno - ekonomicznych instalacji do 

zagospodarowania odpad6w komunalnych. 

Zmianv w uchwale Nr XXII1531115 Radv Mieiskiei w Eodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w s~rawie  uchwalenia budietu miasta todzi na 2016 rok (S 10 uchwah). 

Powyzsze dotyczy zmian: 

9 Zaiqcznika Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu 

miasta todzi na 2016 rok", polegajqcych na miekszeniu dotacji w zadaniu pn. ,,Domy 

i oSrodki kultury, Swietlice, kluby" o kwotq 1.000 zi; 



> Tabeli Nr 10 pn. ,,Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedai napojow 

alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadah okreilonych w Miejskim Programie 

Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadah 

okreilonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii", kt6re zostab ujqte 

w jednolitym tekicie stanowiqcym zalqcznik Nr 3 do niniejszej uchwaky. 


















