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Druk Nr 268/2016

Projekt z dnia 12 wrzesnia 2016 r.

~ AUTOPOPRAWKA NR 2

~1~e PREZYDENTA MIASTA LODZI

z dnia:Jjwrzesnia 2016 r,

u uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian

w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok.

W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zrruan

w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok, wprowadzam nastepujace zmiany:

I) § 1 - 2 otrzymuja brzmienie:

34.300 zl

,,§ I. Zwieksza sie dochody budzetu miasta Lodzi na 2016 rok 0 kwote

Zwiekszenia dochodow dokonano w:

dziaIe 852 - Pomoc spoleczna

I) rozdziale 85201 - Placowki opiekunczo - wychowawcze

dochody biezace

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

jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych:

e) pozostale: - dochody placowek opiekunczo - wychowawczych";

2) rozdziale 85202 - Domy pomocy spolecznej 2.499 zl

dochody biezace

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

jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych:

e) pozostale: - dochody Domow Pomocy Spolecznej";

zgodnie z zalacznikiem Nr I.

36.799 zl
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§ 2. Zwieksza sie wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok 0 kwote

Zwiekszenia wydatk6w dokonano w:

dziale 852 - Pomoc spoleczna

I) rozdziale 85201 - Plac6wki opiekunczo - wychowawcze 34.300 zl

grupie wydatk6w - Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. .Placowki opiekunczo - wychowawcze";

2) rozdziale 85202 - Domy pomocy spolecznej 2.499 zl

grupie wydatk6w - Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. .Publiczne domy pomocy spolecznej";

zgodnie z zalacznikiem Nr 2.";

2) w § 5:

a) kwote 2.490.064 zl zastepuje sie kwota Z.776.811 zl,

b) w pkt 1:

- kwote 2.451.135 zl zastepuje sic kwota 2.737.882 zl,

- lit. a:

- kwote 2.376.523 zl zastepuje sie kwot'l2.663.270 zl,

- dodaje sic tiret dziewiate w brzmieniu:

" gminnym zadaniu pn. ,,8.2. Srodki finansowe pochodzace ze zrodel

zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi: 318) Srodki z EFS na

realizacje projektu pn. "Krok w przyszlosc" 286.747 zl,";

3) w § 6:

a) kwote 74.493 zl zastepuje sie kwot'l80.444 zl,

b) w pkt 2 kwote 5.072 zl zastepuje sie kwota l Luzs zl;

4) w § 7:

a) kwote 2.564.557 zl zastepuje sic kwot'l2.857.255 zl,

b) wpkt I:

- kwotc 2.525.628 zl zastepuje sie kwot'l2.818.326 z!,

- lit. a:

- kwote kwot'l2.451.016 z! zastepuje sie 2.743.714 z!,

36.799 z!
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- dodaje sie tiret dziewiate w brzmieniu:

,,- gminnym zadaniu pn. .Krok w przyszlosc"

5) dodaje sic § 8 - 9 w brzmieniu:

,,§ 8. Zwieksza sie dochody budzetu miastaLodzi na 2016 rok 0 kwote

Zwiekszenia dochod6w dokonano w:

dziale 926 - Kultura fizyczna

rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej

dochody biezace

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

zgodnie z zalacznikiem Nr I.

§ 9. Zwieksza sie wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok 0 kwote

Zwiekszenia wydatk6w dokonano w:

dziale 926 - Kultura fizyczna

rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej

1) grupie wydatk6w- Wynagrodzenia i skladki 3.960 zl,

2) grupie wydatk6w - Zadania statutowe 1.479 zl,

gminnym zadaniu pn. .Lodzkie ma pomysl na zdrowie - Chodzimy po

Lodzi";

zgodnie z zalacznikiem Nr 2.";

6) dotychczasowe § 8 - 15 otrzymuja odpowiednio numeracje 10 - 17;

7) dodaje sie § 18 - 19 w brzmieniu:

,,§ 18. Zmniejsza sie wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok 0 kwote

292.698 zl,";

5.439 zl

5.439 zl

1.524.832 zl



4

Zmniejszenia wydatkow dokonano w:

dziale 758 - Rozne rozliczenia

rozdziale 75818 - Rezerwy og61ne i celowe

I) grupie wydatk6w - Zadania statutowe 639.070 zl

gminnym zadaniu pn, .Rezerwa celowa na wydatki zwiazane z oswiata";

2) grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 885.762 zl

gminnym zadaniu pn. .Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne w zakresie oswiaty i wychowania";

zgodnie z zalacznikiem Nr 2.

§ 19. Zwieksza sic wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok 0 kwote

Zwiekszenia wydatk6w dokonano w:

1) dziale 801 - Oswiata i wychowanie 0 kwote

a) rozdziale 80102 - Szkoly podstawowe specjalne 321.000 zl

grupie wydatk6w - Dotacje

powiatowym zadaniu pn. "Szkoly podstawowe specjalne

niepubliczne",

b) rozdziale 80130 - Szkoly zawodowe 40.000 zl

grupie wydatk6w - Dotacje

powiatowym zadaniu pn. .Dotacja dla szkol zawodowych

publicznych",

c) rozdziale 80134 - Szkoly zawodowe specjalne 110.000 zl

grupie wydatk6w - Dotacje

powiatowym zadaniu pn. .Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne",

d) rozdziale 80149 - Realizacja zadari wymagajacych stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci w przedszkolach, oddzialach

przedszkolnych w szkolach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego

210.000 zl

grupie wydatk6w - Dotacje

1.524.832 zl

987.000 zl
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gminnych zadaniach pn.:

- .Zadania wymagajace stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" 105.000zl,

.Zadania wyrnagajace stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania

przedszkolnego - niepubliczne" 105.000zl,

e) rozdziale 80150 - Realizacja zadan wyrnagajacych stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy d1a

dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogolnoksztalcacych,

liceach profilowanych i szkolach zawodowych

oraz szkolach artystycznych 306.000 zl

grupie wydatk6w - Dotacje

- gminnym zadaniu pn. "Zadania wymagajace stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach

podstawowych niepublicznych" 160.000zl,

- grninnym zadaniu pn. "Zadania wymagajace stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach

podstawowych publicznych" 37.000 zl,

- gminnym zadaniu pn. .Zadania wymagajace stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w gimnazjach

niepublicznych" 67.000 zl,

- gminnym zadaniu pn. .Zadania wymagajace stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w gimnazjach

publicznych" 33.000 zl,

- powiatowym pn. "Zadania wymagajace stosowania specjalnej

organizacji nauki metod pracy dla uczni6w lice6w

ogolnoksztalcacych niepublicznych" 9.000 zl;

2) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 0 kwote

a) rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 160.000zl

grupie wydatkow - Dotacje

powiatowym zadaniu pn. .Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",

537.832 zl
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b) rozdziale 85410 - Intematy i bursy szkolne

grupie wydatk6w - Dotacje

powiatowych zadaniach pn.:

- .Bursy szkolne niepubliczne"

- .Dotacja dla burs szkolnych publicznych"

zgodnie z zalacznikiem Nr 2.";

377.832 zl

334.000 zl,

43.832 zl,

8) dotychczasowe § 16 - 20 otrzymuja odpowiednio numeracje 20 - 24;

9) w § 20:

a) dodaje sie pkt 1 - 2 w brzmieniu:

"I) w dziale 600 - Transport i lacznosc kwote

rozdziale 60017 - Drogi wewnetrzne

z grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. .Wykonanie podwyzszonych tarcz skrzyzowan

ul. Socjalna/ul. Powszechna i ul. Socjalna/ul. Strzelecka - algorytm"

do grupy wydatk6w - Zadania statutowe

na realizacje gminnego zadania pn. .Wydatki na realizacje zadan

zgloszonych przezjednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";

2) z dzialu 600 - Transport i lacznosc kwote

rozdzialu 60017 - Drogi wewnetrzne

grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. .Wykonanie podwyzszonych tarcz skrzyzowan

ul. Socjalna/ul. Powszechna i ul. Socjalna/ul. Strzelecka - algorytm"

do:

dzialu 926 - Kultura fizyczna

rozdzialu 92604 - Instytucje kultury fizycznej

grupy wydatk6w - Zadania statutowe

na realizacje gminnego zadania pn. .Wydatki na realizacje zadan

zgloszonych przezjednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";",

13.670 zl

20.500 z1
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b) dotychczasowe pkt 1 - 5 otrzymuja odpowiednio numeracje 3 -7;

c) dodaje sie pkt 8 w brzmieniu:

,,8) w dziale 801 - Oswiata i wychowanie kwote 1.114.000 zl

a) z rozdzialu 80105 - Przedszkola specjalne 951.000 zl

gmpy wydatkow - Dotacje

gminnego zadania pn. .Przedszkola specjalne niepubliczne"

b) z rozdzialu 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

163.000 zl

gmpy wydatkow - Dotacje

gminnego zadania pn. .Jnne formy wychowania przedszkolnego 

niepubliczne",

do:

- rozdzialu 80101 - Szkoly podstawowe 365.000 zl

gmpy wydatkow - Dotacje

na realizacje gminnego zadania pn. .Dotacja dla szko! podstawowych

publicznych",

- rozdzialu 80149 Realizacja zadan wymagajacych stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci w przedszkolach, oddzialach

przedszkolnych w szkolach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego

749.000 zl

gmpy wydatkow - Dotacje

na realizacje gminnych zadan pn.:

- .Zadania wymagajace stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" 724.000 zl,

- "Zadania wymagajace stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" 25.000 zl;"

d) dotychczasowy pkt 6 otrzymuje odpowiednio numeracje 9;

e) dodaje sie pkt 10 w brzmieniu:



modemizacja obiekt6w
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,,10) z dzialu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwote

rozdzialu 85421 - Mlodziezowe osrodki socjoterapii

grupy wydatk6w - Dotacje

powiatowego zadania pn. "Mlodziezowe osrodki socjoterapii

- niepubliczne"

do:

dzialu 801 - Oswiata i wychowanie

rozdzialu 80102 - Szkoly podstawowe specjalne

grupy wydatk6w - Dotacje

na realizacje powiatowego zadania pn. "Szkoly podstawowe specjalne

niepubliczne";",

f) dotychczasowe pkt 7 - 9 otrzymuja odpowiednio numeracje 11 - 13;

g) dodaje sie pkt 14 w brzmieniu:

,,14) w dziale 926 - Kultura fizyczna kwote

rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej

z grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. .Rewitalizacja

rekreacyjnych MOSIR"

do grupy wydatk6w - Zadania statutowe

na realizacje gminnego zadania pn. .Wydatki - Miejskiego Osrodka

Sportu i Rekreacji";";

154.000 zl

240.000 zl

10) zalaczniki Nr 1 - 2 i 4 do uchwaly otrzymuja brzmienie jak w zalacznikach Nr 1 - 2 i 4 do

niniejszej Autopoprawki.

INSPEflTOR

M;ro~~kowska
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Uzasadnienie

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

budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok.

Zwiekszenie planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok dochod6w i wvdatk6w.

W budzecie na 2016 rok dokonuje sic zwiekszenia w Miejskim Osrodku Pomocy

Spolecznej w Lodzi 0 kwote 2.499 zl, z tego:

>- dochod6w w powiatowym zadaniu pn. ,,3. Dochody rea1izowane przez komuna1ne

jednostki budzetowe oraz wp1ywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: 

dochody Dom6w Pomocy Spolecznej";

>- wydatk6w z przeznaczeniem na realizacje powiatowego zadania pn. .Publiczne domy

pomocy spolecznej",

Zwiekszenia dochod6w dokonuje Sly w zwiazku z otrzymanym, przez Dom Pomocy

Spolecznej .Wlokniarz" mieszczacym sie w Lodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9,

odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej InterRisk TU S.A. na pokrycie szk6d

zwiazanych z naprawa urzadzenia chlodniczego.

Zmiany w planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok dochodach i wvdatkach.

W budzecie na 2016 rok dokonuje sie nizej wymienionych zmian:

>- zwiekszenia dochod6w w Wydziale Budzetu w wysokosci 286.747 zl w gmmnym

zadaniu pn. ,,8.2. Srodki finansowe pochodzace ze zrodel zagranicznych

niepodlegajacych zwrotowi: 318) Srodki z EFS na realizacje projektu pn. .Krok

w przyszlosc";

>- zmniejszenia wydatk6w w Wydziale Budzetu w wysokosci 5.951 zl w gminnym zadaniu

pn.: .Rezerwa celowa na realizacje zadan biezacych realizowanych w ramach program6w

dofinansowywanych ze srodkow zewnetrznych",

>- zwiekszenia wydatk6w z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn. .Krok

w przyszlosc";
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Calkowita wartosc projektu wynosi 470.106,13 zl, z tego: dofinansowanie ze srodkow

bedacych w dyspozycji Urzedu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego kwota

437.198,63 zl, wklad wlasny kwota 32.907,50 zl.

Realizowany, przez Szkole Podstawowa ill 173 w Lodzi, projekt rna na celu

zwiekszenie jakosci ksztalcenia og61nego, ukierunkowane na podniesie kompetencji

k1uczowych uczni6w oraz rozwijanie indywidualnego podejscia poprzez doposazenie

pracowni przedmiotowych, wyposazenie w nowoczesne pomoce edukacyjne

i narzedzia IlK, doskonalenie kwalifikacji oraz organizacje dodatkowych zajec

wyr6wnawczych, kolek zainteresowan oraz zajec specjalistycznych.

Srodki przeznaczone zostana m. in. na:

.,/ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi os6b bioracych udzial

w realizacji projektu,

.,/ zakup material6w biurowych i pomocy dydaktycznych,

.,/ organizacje szkolen dla nauczycieli.

Zwiekszenie planowanych w bud:i:ecie miasta Lodzi na 2016 rok dochod6w i wydatk6w.

W budzecie na 2016 rok dokonuje sie zwiekszenia w Wydzia1e Sportu - Miejskim Osrodku

Sportu i Rekreacji 0 kwote 5.439 zl, z tego:

~ dochod6w w gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne";

~ wydatk6w z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn. .Lodzkie rna pomysl na

zdrowie - Chodzimy po Lodzi".

Powyzszej zmiany dokonuje sic w zwiazku z Umowa Nr 198/CHLl2016 z dnia 12 wrzesnia

2016 r. w sprawie realizacji zadania pn. .Lodzkie rna pomysl na zdrowie - Chodzimy po

Lodzi" zawarta pomiedzy Wojew6dztwem L6dzkim a Miastem Lodz - Miejskim Osrodkiem

Sportu i Rekreacji w Lodzi. Powyzsze zadanie obejmuje zorganizowani na terenie Lodzi,

jesiennego cyklu czterech spotkan, w ramach kt6rych odbeda sie:

.,/ zajecia teoretyczne i praktyczne z instruktorami Nordic Walking,

.,/ spacery/przemarsze z instruktorami Nordic Walking w plenerze z kijkami.

W zwiazku z czym MOSiR otrzyma wynagrodzenie za wykonanie zadania w kwocie 5.439 zl.

Zmiany w p1anowanych w bud:i:ecie miasta Lodzi na 2016 rok wydatkach.
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W budzecie na 2016 rok dokonuje sie nizej wymienionych zmian:

~ zmniejsza sie wydatki w Wydziale Budzetu w wysokosci 1.524.832 zl w gminnym

zadaniach:

• biezacym pn. .Rezerwa celowa na wydatki zwiazane z oswiata" w wysokosci

639.070 zl;

• majatkowym pn. .Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie

oswiaty i wychowania" w wysokosci 885.762 zl;

~ zwieksza sie wydatki w Wydziale Edukacji w wysokosci 1.524.832 zl, z tego w nizej

wymienionych zadaniach:

gminnych pn.:

• "Zadania wyrnagajace stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" 105.000zl

• "Zadania wyrnagajace stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego -

niepubliczne" 105.000zl

• "Zadania wymagajace stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla uczni6w w szkolach podstawowych niepublicznych" 160.000zl

• "Zadania wyrnagajace stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla uczni6w w szkolach podstawowych publicznych" 37.000 zl

• "Zadania wymagajace stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla uczni6w w gimnazjach niepublicznych" 67.000 zl

• "Zadania wymagajace stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla uczni6w w gimnazjach publicznych" 33.000 zl

powiatowych pn.:

• "Szkoly podstawowe specjalne niepubliczne" 321.000 zl

• .Dotacja dla szkol zawodowych publicznych" 40.000 zl

• "Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne" 110.000 zl

• "Zadania wymagajace stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla uczni6w lice6w ogolnoksztalcacych niepublicznych" 9.000 zl

• .Wczesnc wspomaganie rozwoju dziecka" 160.000zl

• .Bursy szkolne niepubliczne" 334.000 zl

• .Dotacja dla burs szkolnych publicznych" 43.832 zl



365.000zl

154.000 zl

951.000 zl

163.000 zl
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Powyzszego zwiekszenia dokonuje sie celem zabezpieczenia wyplaty dotacji dla szkol

i plac6wek niepublicznych do konca pazdziemika br.

Przeniesienia planowanych w bud:i:ecie miasta Lodzi na 2016 rok wydatk6w.

Z Zarzadu Inwestycji Miejskich dokonuje sie przeniesienia wydatk6w w wysokosci

34.170 zl z gminnego zadania majatkowego pn. "Wykonanie podwyzszonych tarcz

skrzyzowan ul. Socjalna/ul. Powszechna i ul. Socjalna/ul. Strzelecka - algorytm"

do:

Zarzadu Dr6g i Transportu w wysokosci 13.670 zl z przeznaczeniem na realizacje

gminnego zadania pn. .Wydarki na realizacje zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze

miasta (z algorytmu)";

Powyzszej zrmany dokonuje sie zgodnie z uchwala Nr 239IXXVIII/2016 Rady Osiedla

Chojny z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wydzialu Sportu - Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w wysokosci 20.500 zl

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

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";

Powyzszej zmiany dokonuje Sly zgodnie z uchwalami Nr 237IXXVIII/2016

i Nr 238IXXVIII/2016 Rady Osiedla Chojny z dnia 30 sierpnia 2016 r.

W Wydziale Edukacji dokonuje sie przeniesienia wydatk6w w wysokosci 1.268.000 zl

z nizej wymienionych zadan:

gminnych pn. :

• .Przedszkola specjalne niepubliczne"

• .Jnne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"

powiatowego pn.:

• "Mlodziezowe osrodki socjoterapii - niepubliczne"

z przeznaczeniem na realizacje zadan:

gminnych pn. :

• .Dotacja dla szk61 podstawowych publicznych"
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• .Zadania wymagajace stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych"

• "Zadania wymagajace stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych

powiatowego pn.:

• "Szkoly podstawowe specjalne niepubliczne"

724.000 zl

25.000 zl

154.000 zl

Powyzszego przemesiema dokonuje sie celem zabezpieczenia wyplaty dotacji dla szkol

i plac6wek niepublicznych do konca pazdziernika br.

W Wydziale Sportu - Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji dokonuje sie przeniesienia

wydatk6w w wysokosci 240.000 zl z gminnego zadania rnajatkowego pn. .Rewitalizacja

i modemizacja obiekt6w rekreacyjnych MOSIR" z przeznaczeniem na realizacje gminnego

zadania pn. "Wydatki - Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji".

Powyzsze srodki przeznaczone zostana na naprawe sprezarek na lodowisku Bombonierka

i Retkinia. Ujawnienie uszkodzenia urzadzen nastapilo po przegladach technicznych po

rozmrozeniu tafli lodowisk.

Zmiany w uchwale Nr XXII/531115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia bud:i:etu miasta Lodzi na 2016 rok.

Powyzsze dotyczy zrman Zalacznika Nr 1 pn. "Zestawienie planowanych kwot dotacj i

udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2016 rok", kt6re zostaly ujete w jednolitym tekscie

stanowiacym zalacznik Nr 4 do niniejszej uchwaly,



zmian budzetu miasta Lodzi na 2016 rok

Zestawienie

Zalacznik Nr 1
do uchwaly Nr
Rady Miej skiej w Lodzi
z dnia

wzl

Dzial Rozdz. § Trese Zmniejszenia Zwiekszenia

1 2 3 4 5 6

Zmiany po stronie dochodow 25668154 2824969

Gmina 25668154 292186

700 Gospodarka mieszkaniowa 25 668 154
70001 Zaklady gospodarki mieszkaniowej 21604551

0970 Wplywy z roznych dochod6w 21 604551
70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomosciami 4000000
0760 Wplywy z tytulu przeksztalcenia

prawa uzytkowania wieczystego
przyslugujacego osobom
fizycznym w prawo wlasnosci 2750000

0770 Wplaty z tytulu odplatnego nabycia
prawa wlasnosci oraz prawa
uzytkowania wieczystego
nieruchomosci 1 250000

70095 Pozostala dzialalnosc 63603
2006 Dotacje celowe w ramach

program6w finansowanych z
udzialem srodkow europejskich
oraz srodkow, 0 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
wylaczeniern dochod6w
klasyfikowanych w paragrafie 205 9540

2007 Dotacje celowe w ramach
program6w finansowanych z
udzialem srodkow europejskich
oraz srodkow, 0 kt6rych mowa w 54063
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1 2 3 4 5 6
art. 5 ust. I pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub platnosci w ramach
budzetu srodkow europej skich, z
wylaczeniem dochod6w
klasyfikowanych w paragrafie 205

801 Oswiata i wychowanie 286747
80195 Pozostala dzialalnosc 286747

2057 Dotacje celowe w ramach
program6w finansowanych z
udzialem srodkow europejskich
oraz srodkow, 0 kt6rych mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub platnosci w ramach budzetu
srodkow europejskich,
realizowanych przez jednostki
samorzadu terytorialnego 262080

2059 Dotacje celowe w ramach
program6w finansowanych z
udzialem srodkow europej skich
oraz srodkow, 0 kt6rych mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub platnosci w ramach budzetu
srodkow europejskich,
realizowanych przez jednostki
samorzadu terytorialnego 24667

926 Kultura fizvczna 5439
92604 Instvtucie kulturv fizycznej 5439

0970 Wplywy z roznych dochod6w 5439

Powiat 2532783

801 Oswiata i wychowanie 2451 135
80195 Pozostala dzialalnosc 2451135

2057 Dotacje celowe w ramach
program6w finansowanych z
udzialem srodkow europejskich
oraz srodkow, 0 kt6rych mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub platnosci w ramach budzetu
srodkow europej skich,
realizowanych przez jednostki
samorzadu terytorialnego 2198077

2059 Dotacje celowe w ramach
program6w finansowanych z
udzialem srodkow europejskich
oraz srodkow, 0 kt6rych mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 178 446
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lub platnosci w ramach budzetu
srodkow europejskich,
realizowanych przez jednostki
samorzadu terytorialnego

6257 Dotacje celowe w ramach
program6w finansowanych z
udzialem srodkow europejskich
oraz srodkow, 0 kt6rych mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub platnosci w ramach budzetu
srodkow europejskich,
realizowanych przez jednostki
samorzadu terytorialnego 69312

6259 Dotacje celowe w ramach
program6w finansowanych z
udzialem srodkow europejskich
oraz srodkow, 0 kt6rych mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub platnosci w ramach budzetu
srodkow europejskich,
realizowanych przez jednostki
samorzadu terytorialnego 5300

851 Ochrona zdrowia 38929

85195 Pozostala dzialalnosc 38929
2006 Dotacje celowe w ramach

program6w finansowanych z
udzialem srodkow europej skich
oraz srodkow, 0 kt6rych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub platnosci w ramach
budzetu srodkow europej skich, z
wylaczeniem dochod6w
klasyfikowanych w paragrafie 205 5840

2007 Dotacje celowe w ramach
program6w finansowanych z
udzialern srodkow europejskich
oraz srodkow, 0 kt6rych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub platnosci w ramach
budzetu srodkow europej skich, z
wylaczeniem dochod6w
klasyfikowanych w paragrafie 205 33089

852 Pomoc spoleczna 38719
85201 Plac6wki opiekunczo-

wvchowawcze 34300
0960 Wplywy z otrzymanych spadk6w,

zapis6w i darowizn w postaci 20500
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pienieznej

0970 Wplywy z roznych dochod6w 13 800
85202 Domy pomocy spolecznej 4419

0970 Wplywy z roznych dochod6w 2499
2130 Dotacje celowe otrzymane z

budzetu panstwa na realizacje
biezacych zadan wlasnych powiatu 1 920

853 Pozostale zadania w zakresie
polityki spolecznej 4000

85333 Powiatowe urzedy pracy 4000
0970 Wplywy z roznych dochod6w 4000



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

Zestawienie

zmian budzetu oraz zmian w budzccic miasta Lodzi na 2016 rok

w zl

Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwiekszenia

1 2 3 4 5 6

Zmianv po stronie wvdatkow 32813 741 9970556

Gmina 32659741 2929448

600 Transport i lacznosc 34170 13 670
60017 Drogi wewnetrzne 34170 13 670

grupa
wydatk6w Zadania statutowe 13 670

na zadanie pn. "Wydatki na
realizacje zadan zgloszonych przez
jednostki pomocnicze miasta
(z algorytmu)"

grupa
wydatkow Inwestycje i zakupy 34170

z zadania pn. "Wykonanie
podwyzszonych tarcz skrzyzowan
ul. Socjalna/ul. Powszechna i ul.
Socjalna/ul. Strzelecka - algorytm"

700 Gospodarka mieszkaniowa 595541
70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomosciami 515 541
grupa

wydatk6w Zadania statutowe 10 000
z zadania pn. "Monitoring rynku
nieruchomosci"

grupa
wydatk6w Inwestycje i zakupy 505541

z zadania pn. "Zwrot srodkow
finansowych poniesionych na
naklady budowlane wynikajace z
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1 2 3 4 5 6

przejetych nieruchomosci"
70095 Pozostala dzialalnosc 80 000

grupa
Na programy finansowane z

wydatk6w
udzialem srodkow, 0 ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80 000
z zadania pn. "DiverCITY - miasto
dla wszystkich"

710 Dzialalnosc uslugowa 75 000 75 000

71095 Pozostala dzialalnosc 75 000 75 000

grupa
wydatk6w Zadania statutowe 75 000

z zadania pn. "Wydatki jednostki
budzetowej Miejska Pracownia
Urbanistyczna w Lodzi"

grupa
wydatkow Inwestycje i zakupy 75 000

na zadanie pn. "Zakup sprzetu
komputerowego wraz z
oprogramowaniem"

750 Administracia publiczna 3 000 10 816

75023 Urzedy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 10 816

grupa
wydatk6w Inwestycje i zakupy 10 816

na zadanie pn. "Zakup, wdrozenie
i utrzymanie Systemu Zarzadzania
Zasobami Ludzkimi i
Wynagrodzen - wydatki
majatkowe"

75095 Pozostala dzialalnosc 3 000

grupa
wydatk6w Zadania statutowe 3 000

z zadania pn. "Osiedle Karolew -
Retkinia Wsch6d"

754 Bezpieczenstwo publiczne i
ochrona przeciwpozarowa 2 000

75412 Ochotnicze straze pozarne 2 000
grupa

wydatkow Zadania statutowe 2 000
na zadanie pn. "Ochotnicze straze
pozame"

758 Rozne rozliczenia 1 663276
75818 Rezerwy ogolne i celowe 1663276
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grupa
wydatk6w Zadania statutowe 708491

z zadania pn. "Rezerwa celowa na
wydatki zwiazane z oswiata"

grupa
Na prograrny finansowane z

wydatk6w
udzialem srodkow, 0 kt6rych
mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11 023
z zadania pn. "Rezerwa celowa na
realizacje zadan biezacych
realizowanych w ramach
prograrn6w dofinansowywanych
ze srodkow zewnetrznych"

grupa
wydatk6w Inwestycje i zakupy 943762

z zadania pn, "Rezerwa celowa na
wydatki realizowane przez
jednostki pomocnicze Miasta
(algorytm)" 50 000
z zadania pn. "Rezerwa celowa na
zadania majatkowe realizowane w
rarnach dofinansowania ze
srodkow zewnetrznych'' 8 000
z zadania pn. "Rezerwa celowa na
inwestycj e i zakupy inwestycyjne
w zakresie oswiaty i wychowania" 885762

801 Oswiata i wychowanie 1145969 1 995667

80101 Szkolv nodstawowe 21 169 385 000

grupa
wydatk6w Dotacje 365 000

na zadanie pn. "Dotacja dla szkol
podstawowych publicznych"

grupa
wydatk6w Zadania statutowe 21169 20 000

w zadaniu pn. "Wydatki na
realizacje zadan zgloszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z
algorytmu)"

80104 Przedszkola 10 800 40 800

grupa
wydatk6w Zadania statutowe 40 800

na zadanie pn. "Wydatki na
realizacje zadan zgloszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z
algorytmu)"

grupa
wydatk6w Inwestycje i zakupy 10 800
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z zadania pn. "Modernizacja
instalacji wideodomofonu w
Przedszkolu Miejskim ill 75 w
Lodzi - al. Kosciuszki 81 -
algorytm" 2 950
z zadania pn. "Modernizacja
ogrodu przy Przedszkolu Miejskim
ill 75 w Lodzi - aI. Kosciuszki 81 -
algorytm" 7 850

80105 Przedszkola specjalne 951000

grupa
wydatk6w Dotacje 951 000

z zadania pn. "Przedszkola
specjalne niepubliczne"

80106 Inne formy wychowania
przedszkolnego 163000

grupa
wydatk6w Dotacje 163000

z zadania pn. "Inne formy
wychowania przedszkolnego -
niepubliczne"

80148 Stolowki szkolne i przedszkolne 21 169

grupa
wydatk6w Inwestycje i zakupy 21 169

na zadanie pn. "Modernizacja
stolowki szkolnej w Szkole
Podstawowej ill 2 w Lodzi - ul.
Sienkiewicza 137/139 - algorytm" 8 982
na zadanie pn. "Zakup zmywarki
kapturowej i patelni elektrycznej w
Szkole Podstawowej ill 2 w Lodzi
- ul. Sienkiewicza 137/139-
algorytm" 12 187

80149 Realizacja zadan wymagajacych
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddzialach
przedszkolnych w szkolach
podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego 959000

grupa
wydatk6w Dotacje 959000

na zadanie pn. "Zadania
wymagajace stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach
niepublicznych" 724000
na zadanie pn. "Zadania
wymagajace stosowania specjalnej 130000
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organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach
publicznych"
na zadanie pn. "Zadania
wymagajace stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w innych formach
wychowania przedszkolnego -
niepubliczne" 105000

80150 Realizacja zadan wymagajacych
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i
mlodziezy w szkolach
podstawowych, gimnazjach,
liceach ogolnoksztalcacych,
liceach profilowanych i szkolach
zawodowych oraz szkolach
artystycznych 297000

grupa
wydatk6w Dotacje 297000

na zadanie pn. "Zadania
wymagajace stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla
uczni6w w szkolach
podstawowych niepublicznych" 160000
na zadanie pn. "Zadania
wymagajace stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla
uczni6w w szkolach
podstawowych publicznych" 37000
na zadanie pn. "Zadania
wyrnagajace stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla
uczni6w w gimnazjach
niepublicznych" 67000
na zadanie pn. "Zadania
wymagajace stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla
uczni6w w gimnazjach
publicznych" 33000

80195 Pozostala dzialalnosc 292698

grupa
Na programy finansowane z
udzialem srodkow, 0 kt6rych

wydatk6w
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 292698
na zadanie pn. "Krok w
przyszlosc"

851 Ochrona zdrowia 17665 17665
85153 Zwalczanie narkomanii 5000 5000
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grupa
wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 5000

grupa
wydatk6w Zadania statutowe 5000

w zadaniu pn. "Miejski Program
Przeciwdzialania Narkomanii -
pozostale wydatki zwiazane z
realizacja programu''

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 12665 12665

grupa
wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 10000

grupa
wydatk6w Zadania statutowe 10000

w zadaniu pn. "Miejski Program
Profilaktyki i Rozwiazywania
Problem6w Alkoholowych -
pozostale wydatki zwiazane z
realizacja programu"

grupa
wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 2665

grupa
wydatk6w Zadania statutowe 2665

w zadaniu pn. "Miejski Program
Profilaktyki i Rozwiazywania
Problem6w Alkoholowych -
zajecia dodatkowe dla dzieci i
mlodziezy szkol lodzkich"

900 Gospodarka komunalna i ochrona
srodowiska 42150 42 ISO

90002 Gospodarka odpadami 30000

grupa
wydatk6w Inwestycje i zakupy 30000

na zadanie pn. "Inwestycje
modemizacyjne w zakresie
gospodarki odpadami
komunalnymi"

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach 12 ISO 12 ISO

grupa
wydatk6w Inwestycje i zakupy 12150 12150

z zadania pn. "Zakup i montaz
lawek i koszy parkowych oraz
utworzenie miejsca do grillowania
w Parku Zr6dla Olech6wki -
algorytm"
na zadanie pn. "Oswietlenie placu
zabaw na terenie Parku Zr6dla
Olech6wki, budowa chodnika oraz
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silowni zewnetrznej w jego
bezposredniej bliskosci - konkurs i
algorytm"

90095 Pozostala dzialalnosc 30000

grupa
wydatk6w Zadania statutowe 30000

z zadania pn. "Utrzymanie
obiekt6w oraz infrastruktury na
terenach niezabudowanych"

921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 28842970 506541

92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i
kluby 1000

grupa
wydatk6w Dotacje 1000

na zadanie pn. "Domy kultury"
92114 Pozostale instytucje kultury 28834970 505541

grupa
wydatk6w Dotacje 505541

na zadanie pn. "Pozostale
instytucje kultury"

grupa
wydatk6w Inwestycje i zakupy 28834970

z zadania pn. "Rozwoj funkcji i
uslug oferowanych przez ECI
L6dz - Miasto Kultury" 27564970
z zadania pn. "Rewitalizacja EC-I
Poludniowy Wsch6d (Program
Nowe Centrum Lodzi)" 1270000

92195 Pozostala dzialalnosc 8000
grupa

wydatk6w Dotacje 8000
z zadania pn. "Dofinansowanie
inicjatyw kulturalnych i
dzialalnosci wydawniczej
stowarzyszen i fundacji"

926 Kultura fizyczna 240000 265939

92604 Instytucje kultury fizycznej 240000 265939
grupa

wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 3960
grupa

wydatk6w Zadania statutowe 1479
na zadanie pn. "Lodzkie rna
pomysl na zdrowie - Chodzimy po
Lodzi"

grupa
wydatk6w Zadania statutowe 260500
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na zadanie pn, "Wydatki na
realizacje zadan zgloszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z
algorytmu)" 20500
na zadanie pn. "Wydatki -
Miejskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji" 240000

grupa
wydatk6w Inwestycje i zakupy 240000

z zadania pn, "Rewitalizacja i
modemizacja obiekt6w
rekreacyjnych MOSIR"

Powiat 154000 7041108

600 Transport i lacznosc 3250000

60015 Drogi publiczne w miastach na
prawach powiatu (w rozdziale nie
ujmuje sie wydatk6w na drogi
gminne) 3250000

grupa
wydatk6w Inwestycje i zakupy 3250000

na zadanie pn, "Przebudowa
ukladu drogowego wok61
Multimodalnego Dworca Lodz-
Fabryczna" 3 000000
na zadanie pn. "Budowa dojazdu
do wezla "Brzeziny" na
autostradzie A I" 250000

801 Oswiata i wychowanie 3 159628

80102 Szkoly podstawowe specjalne 475000

grupa
wydatkow Dotacje 475000

na zadanie pn. "Szkoly
podstawowe specjalne
niepubliczne"

80130 Szkolv zawodowe 40000

grupa
wydatk6w Dotacje 40000

na zadanie pn. "Dotacj a dla szk61
zawodowych publicznych"

80134 Szkoly zawodowe specjalne 110000

grupa
wydatk6w Dotacje 110000

na zadanie pn. "Szkoly zawodowe
specjalne niepubliczne"

80150 Realizacja zadan wyrnagajacych
stosowania specjalnej organizacji 9000
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nauki i metod pracy dla dzieci i
mlodziezy w szkolach
podstawowych, gimnazjach,
liceach ogolnoksztalcacych,
Iiceach profilowanych i szkolach
zawodowych oraz szkolach
artystycznych

grupa
wydatk6w Dotacje 9000

na zadanie pn. "Zadania
wymagajace stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla
uczni6w lice6w
ogolnoksztalcacych
niepublicznych"

80195 Pozostala dzialalnosc 2525628

grupa
Na programy finansowane z

wydatk6w
udzialem srodkow, 0 kt6rych
mowa wart. 5 ust. I pkt 2 i 3 2451016
na zadanie pn. "Szkola mistrzostwa
kulinarnego" 51I 306
na zadanie pn. "Poprawa jakosci
edukacji Szkoly Podstawowej
Specjalnej nr 194 w Lodzi'' 142888
na zadanie pn, "Praktyka czyni
mistrza" 357065
na zadanie pn. "Modelowe
programy ksztalcenia dla
kwalifikacyjnych kursow
zawodowych w obszarze
elektryczno-elektronicznym" 46000
na zadanie pn. "Tez potrafie" 247160
na zadanie pn. "Dobry zaw6d -
lepsza przyszlosc" 235447
na zadanie pn. "Programowanie
obrabiarek sterowanych
numerycznie - dzis staz, jutro
praca" 423247
na zadanie pn. "Wysokie
kwalifikacje zawodowe sukcesem
na rynku pracy" 487903

grupa
wydatk6w Inwestycje i zakupy 74612

wtym:
Na programy finansowane z
udzialem srodkow, 0 kt6rych
mowa wart. 5 ust. I pkt 2 i 3
na zadanie pn. "Wydatki
majatkowe zwiazane z realizacja
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projektu "Szkola mistrzostwa
kulinarnego"

851 Oehrona zdrowia 38929
85195 Pozostala dzialalnosc 38929

grupa
Na programy finansowane z
udzialem srodkow, 0 ktorych

wydatkow
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 38929
na zadanie pn. "Lodz do Norwegii''

852 Pomoe spoleezna 46719
85201 Placowki opiekunczo-

wyehowaweze 42300
grupa

wydatkow Zadania statutowe 34300
na zadanie pn. "Placowki
opiekunczo - wychowawcze"

grupa
wydatkow Inwestyeje i zakupy 8000

wtym:
na programy finansowane z
udzialem srodkow, 0 ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
na zadanie pn.
"Termomodernizacja Domu
Dzieeka nr 3 w Lodzi"

85202 Domy pomoey spoleeznej 4419
grupa

wydatkow Dotaeje 1920
na zadanie pn. "Niepubliczne
domy pomoey spoleeznej"

grupa
wydatkow Zadania statutowe 2499

na zadanie pn. "Publiczne domy
pomoey spolecznej"

854 Edukaeyjna opieka wyehowaweza 154000 537832
85404 Wezesne wspomaganie rozwoju

dzieeka 160000
grupa

wydatkow Dotaeje 160000
na zadanie pn. "Wczesne
wspomaganie rozwoju dzieeka"

85410 Intematy i bursy szkolne 377 832
grupa

wydatkow Dotaeje 377 832
na zadanie pn. "Bursy szkolne
niepubliczne" 334000
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1 2 3 4 5 6
na zadanie pn. "Dotacja dla burs
szkolnych publicznych" 43832

85421 Mlodziezowe osrodki socjoterapii 154000
grupa

wydatkow Dotacje 154000
z zadania pn. "Mlodziezowe
osrodki socjoterapii -
niepubliczne"

921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 8000

92106 Teatry 8000
grupa

wydatkow Dotacje 8000
na zadanie pn. "Teatry"



Zalilcznik Nr 4
do Uchwaly Nr
Rady Miejskiej w t.odzi
zdnia

w zl
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud:l:etu miasta t.odzi na 2016 rok

.. ~,

Dotacje dla jednostek sektora finans6w publicznych
Dotacje dla jednostek spoza sektora

flnanscw publicznych
Dziat Rozdz. Zakres Og6lem (5+9)

Razem dotacje dotacje dotacje Razem dotacje dotacje
(6+7+8) celowe przedmiotowe podmiotowe (10+11) celowe podmiotowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Doflnansowanie dzialalnosci statutowej

010 01030 lzbv Rolniczei Woiew6dztwa Lodzklecc 22735 22735 22735

630 63003 Upowszechnianie turystyki 82500 82500 82500
Wydatki reaJizowane w ramach

630 63003 budzetu obywatelskleqo 28690 28690 28690

Dofinansowanie orqanlzacji pozytku
publicznego na crqanizacje konkursu

710 71095 fotoqraflczneco Poteqa -lodzi 10000 10 000 10 000

Wsp6tpraca z Samcrzadem
Wojew6dztwa l6dzkiego w zakresie
wepclneqo prowadzenia i finansowania
Regionalnego Biura Wojew6dztwa

750 75075 l6dzkieao w Brukseli 99900 99900 99900

750 75075 Wsp6lpraca z wyzszymi uczelnlaml 350 000 350 000 350 000
Upowszechnienie dziatan
wspomagejacych rozw6j demokracji w
zakresie dotyczacym realizacji Budzetu

750 75095 Obvwatelskieao 36500 36500 36500

Dofinansowanie adaptacji
pomieszczen na potrzeby realizacjl
program u profilaktycznego pod haslem
"Silna Plec'' dla Komendy Miejskiej

754 75404 Pclictl w todzi 100 000 100 000 100 000
Wydatki miasta z tytulu dodatkowej

754 75404 sfuzbv obchodowei i patrolowei Policii 600 000 600 000 600 000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dcftnansowanie zakupu
nieoznakowanych sarnochodow
osobowych z przeznaczeniem dla

754 75404 Komendv Mieiskiei Poflcl! W lodzi 350000 350000 350000
Sfinansowanie zakupuqarazu 0

konstrukcji blaszanejdla asp l6dz -
754 75412 Andrzei6w - alooNlni 6000 6000 6000

Sflnansowanle monitoringu na budynku
754 75412 asp l6dz -Laqiewniki - aloorvtm 8751 8751 8751

Sfinansowanie zakupu przyczepy
samochodowej do przewozu
dziecieceqc samochodu pozarniczeqo
dla asp l6di - Mikotajew przy ul.

754 75412 Plonowei 18 - aloorvtm 10000 10000 10000
Sflnansowanie zakupu sprzetu
specjalistycznego dla asp l6di: -
Sikawa przy ul. Janosika 158 -

754 75412 alqcrvtm 16000 16000 16000

801 80101 Szkoty podstawowe niepubliczne 10582123 10582123 10582 123
Dotacja dla szk61 podstawowych

801 80101 publicznvch 2406979 2406979 2406979
Rozliczeniesrodk6wotrzymanych na
reaftzacje projekt6w w ramach srodkow

801 80101 wecoinot Europeiskich 2000 2000 2000
Wydatkizwiazane z rozliczeniem

801 80101 dotacii ceJowvch 1 513 1 513 1 513
Wydatki zwlazane z rozliczeniem

801 80102 dotacli celowvch 348 348 348
Szkoly podstawowe specjalne

801 80102 niepubliczne 5459683 5459683 5459683
Oddziatyprzedszkolne w szkolach

801 80103 podstawowvch nieoublicznvch 638209 638209 638209
Dotacjadla oddzial6wprzedszkolnych

801 80103 w szkolach pocstawowycn publicznvch 110013 110013 110013

801 80104 Przedszkola niepubliczne 17752616 17752616 17752616

801 80104 Dotacja dla przedszkoli publicznych 6033179 6033179 6033179

801 80105 Przedszkolaspeclalne niepubliczne 7142217 7142217 7142217
Inne forrny wychowania

801 80106 przedszkolneqo - nleoubtlczne 635946 635946 635946

801 80110 Gimnazja nlepubllczne 10023881 10023881 10023881

801 80110 Dotacja era gimnazj6wpublicznych 6449499 6449499 6449499

11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Wydatkizwlazane z rozticzeniem

801 80110 dotacli cetcwvch 348 348 348
Wydatki zwlazane z rozliczeniem

801 80111 dotacli celowvch 70 70 70

801 80111 Gimnazja specjalneniepubliczne 2233578 2233578 2233578

801 80120 Licea oqclnoksztafcace niepubliczne 12118348 12118348 12118348
Dotacjadla lice6woqclnoksztatcacych

801 80120 publicznvch 8676913 8676913 8676913
Licea oqclnoksztalcace specjalne

801 80121 nieoubl1czne 552661 552661 552661

801 80130 Szkolyzawodoweniepubliczne 6945611 6945611 6945611
Dotacja dla szk6t zawodowych

801 80130 I oublicznvch 6698378 6698378 6698378
Szkoly zawodowespecjalne

801 80134 nienubliczne 706072 706072 706072
Zadania wymaqajace stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod
pracydla dzieci w oddziatach
przedszkolnych w szkolach

801 80149 podstawowvch nlecublicznvch 27800 27800 27800
Zadania wymagajqce stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod
pracydfa dzieci w przedszkolach

801 80149 niepublicznych 3158419 3158419 3158419
Zadania wymaqejace slosowania
specjalnej organizacji nauki i metod
pracydla dzieci w przedszkolach

801 80149 publicznvch 805318 805318 805318
Zadania wymaqajace stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod
pracydla dzieci w innych formach
wychowania przedszkolnego -

801 80149 nieoubliczne 691 939 691 939 691 939
Zadania wymaqaiace stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla uczniow w szkotach

801 80150 podstawowvch niepublicznvch 971 228 971 228 971 228
Zadania wymaqejace stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod
pracydla uczniow w szkolach

801 80150 nodstawowvch publicznvch 196847 196847 196847
Zadania wymaqejace stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod
pracydla uczni6ww gimnazjach

801 80150 niepublicznvch 309804 309804 309804
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zadania wymaqajace stosowania
specjafnej organizacji nauki i metod
pracydla uczni6ww gimnazjach

801 80150 I publicznvch 254553 254553 254553
Zadania wyrnaqajace stosowanla
specjalne] organizacji naukl i metod
pracy dla ucznlow liceow

801 80150 ocolnokeztafcacvch niepublicznvch 392434 392434 392434
Zadania wymaqejace stcsowania
specjalnej organizacji nauki i metod
pracydla uczni6wIice6w

801 80150 oqclnoksztajcacych publicznvch 78702 78702 78702
Wydatki zwiazane z rozliczeniem

801 80150 dotacli cetowvch 16 16 16
Kwalifikacyjne kursyzawodowe w

801 80151 szkolach niepublicznvch 456411 456411 456411
Realizacja program6waktywlzacji

801 80195 spolecznei mlodziezv 102900 102900 102900
Rozticzenie srcdkow otrzymanych na
realizacje projekt6w w ramach

801 80195 Procram u Oueracvlnecc KaoitalLudzki 100 000 100 000 100 000
Wydatki realizowane w ramach

801 80195 budzetu obvwatelskieao 39150 39150 39150
Wydatki zwlazane z rozliczeniem

801 80195 dotacii celowvch 1 129 1 129 1 129

Termomodernizacja budynku
Miejskiego Centrum Medycznegoim.
dr. K. Jonschera w t.odzi w lokalizacji

851 85111 przy ul. Przvrodniczei 7/9 600 000 600 000 600 000
Prace budowJane w obiektach
Miejskiego Centrum Medycznegoim.

851 85111 dr. K. Jonschera w t.odzi 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Przebudowa bloku operacyjnego wraz
z zakupem niezbedneqo wyposazenia
dla Centrum Medycznegoim. dr. L

851 85111 Rvdvaiera sp. z 0.0. 2500 000 2500 000 2500 000
Wydatki realizowane w ramach

851 85121 budzetu obvwatelskieao 182 000 182 000 182 000
Wykonaniekompleksowej
dokumentacji technicznej i projektowej
umozfiwiejace] przeprowadzenie
termomodernizacji budynk6w
Miejskiego Centrum Medycznego

851 85121 "Batutv" w todzi 140 000 140 000 140 000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stworzenfe elektronicznego systemu

851 85121 cbshrci oacient6w- budzet obvwatelski 700000 700000 700000
Doposazenie Miejskiego Centrum
Medycznego"G6rna"przy ul.

851 85121 Odrzansklei 29 w todzi . alaorvtm 17500 17500 17500
ModernizacjakoUowni gazowej w
MiejskimCentrum Medycznym "G6ma"
przy ul. Odrzariskiej 29 w todzi -

851 85121 alqorvtm 52020 52020 52020
Termomodernizacja budynku Centrum
Medycznego im. dr. L. Rydygierasp. z
0.0. przy ul. Pr6chnika 11 - budzet

851 85121 obvwatelski 320000 320000 320000
Zakup aparatu USG dla Centrum
Medycznego lm. dr. L. Rydygierasp. z

851 85121 0.0. - budzet obvwatelski 600000 600000 600000
Dcftnansowanie termomodernizacji
budynk6wMiejskiegoCentrum

851 85121 Medycznega .Baluty" w t.odzi 1 000000 1 000000 1 000000
Dofinansowanie termomodernizacji
budynku MiejskiegoCentrum
Medycznego "G6rna" w t.odzi w

851 85121 lokalizacii przvut Cieszkowskieqo 6 100000 100000 100000
Prace inwestycyjne w zakresie
dostosowanta pomieszczen do
dziaialnosci rehabilitacji w budynku
przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 -

851 85121 budzet obywatelski 240000 240000 240000
Zakup wyposazenia medycznego i
niemedycznego do Miejskiego
Centrum Medycznego "G6rna" ul.

851 85121 Tatrzanska 109 - budzet cbywatelski 80000 80000 80000
przebudowa rejestracji oraz wejscra do
budynku MiejskiegoCentrum
Medycznego "Widzew" w lodzi przy ul.

851 85121 Pilsudskieqo 157 340000 340000 340000
Remont miejscparkingowych,
chodnikaoraz podjazd6wdla os6b
niepefnosprawnych przy Przychodni
Zdrowia w lodzi przy ul. Nastrojowej

851 85121 10 - alaarvtm 195761 195761 195761
Program prewencjii minimalizacji
skutk6wmasowychzaqrczen zycia i
zdrowia mieszkaric6wlodzi-
prowadzenie rezerwy lek6w i

851 85149 material6w medvcznvch 4000 4000 4000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

851 85149 Promocja zdrowia 99 000 99 000 99 000

851 85149 Profilaktyka zdrowla rodziny 228700 159 000 159 000 69700 69700
Program ochrony zdrowia

851 85149 psychiczneqo 300 000 270 000 270 000 30 000 30 000
Profilaktyka ctaz wsrod nastolatek,
chorob przenoszonych drogct plciowa,

851 85149 w lvm orotllaktvka HIV 100 000 100 000 100 000
Program Szczepieri Ochronnych

851 85149 t.odzlan przeciw Grvoie 210 000 159240 159240 50 760 50 760
Badaniadzieci z klas 1 - 3 publicznych
szk6tpodstawowych w zakresie wad
kreqcslupa orazcwiczenla
rehabilitacyjno - korekcyjne

851 85149 stwierdzonych wad oostawv 300 000 199 020 199 020 100 980 100 980

851 85149 Program "Aktywlzacja 60+" 25 000 25 000 25 000
MiejskiProgram Przeclwdziatania
Narkomanii - zadania z zakresu
profilaktyki i rozwtazywania problernow

851 85153 uzaleznien 170 000 170 000 170 000
MiejskiProgram Przeciwdziatania

851 85153 Narkomanii 110 000 110 000 110 000
MiejskiProgram Przeciwdzialania
Narkomanii- Sport to zdrowie - udzial
we wsp&zawodnictwie sportowym w

851 85153 kateqoriach mlodzik6wi iunior6w 450 000 450 000 450 000
Miejski Program Przeciwdzialania
Narkomanii- wspomaganie
dzialalnosci stowarzyszeri i innych
jednostekorganizacyjnych
zajmujqcych ste profilaktykq i
przeciwdziataniem uzaleznienlu od

851 85153 srodkow osvchoaklvwnvch 445 000 445 000 445 000
Miejski Program Przeciwdziatania
Narkomanii- dziatania kulturalne

851 85153 realizowane nrzez instvtucie kulturv 164 000 164 000 164 000
MiejskiProgram Profilaktyki i
Rozwiazywanla Problem6w
Alkoholowych - wspomaganie
dzialalnosci stowarzyszen i innych
jednostekorganizacyjnych
zajmujqcych sie profilaktyka i
przeciwdzialaniem uzaleznienlu od

851 85154 alkoholu 859270 859270 859270
Miejski Program ProfiJaktyki i

851 85154 Rozwiazvwania Problemow 500 000 500 000 500 000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AlkohoJowych - adaptacjai remont
hostelu na potrzeby Miejskiego
Centrum Terapli j Profitaktyki
Zdrowotnej lm. bl. R. Chylir'lskiego w
todzi
MiejskiProgram Profilaktyki j

Rozwiazywania Problem6w
851 85154 Alkoholowych - "Trener Osledlowy" 300000 300000 300000

Profilaktyka i rozwiazywanie
851 85154 : oroblem6wuzaleznien 175000 175000 175000

MiejskiProgram Profilaktyki i
Rozwiazywanla Problem6w
Alkoholowych - profilaktyka i

851 85154 rozwiazvwanie problemow uzaleznleri 3975440 3958440 3958440 17 000 17000
MiejskiProgram Profilaktyki i
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych - organizowanie i
prowadzenie hostelidla os6b z

851 85154 oroblemem alkoholowym 50000 50000 50000
MiejskiProgram Profllaktykl j
Rozwlazywania Problem6w
Alkoholowych - prowadzenie jadlodajni,
kuchni spotecznych dta os6b z
problemem alkoholowym i czlonk6w

851 85154 ich rodzin (dorostych i dzieci) 1 104000 1 104000 1 104000
MiejskiProgram Profilaktyki i
Rozwlazywanla Problem6w
Alkoholowych - organizowanie i

851 85154 prowadzenie bank6w zvwnosci 50000 50000 50000
Mlelski Program Profilaktyki i
Rozwiazywanla Problemow
Alkoholowych - punkty konsultacyjne w
Centrum Aktywnego Seniora (domy

851 85154 kulturv) 67200 67200 67200
MiejskiProgram Profilaktyki i
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych - organizowanie i
prowadzenie placcwek wsparcia
dziennegow formieopiekuriczo -
specjalistycznej dla dzieci i mlcdziezy z

851 85154 rodzin z problemern alkoholowym 1 425400 1 425400 1 425400
MiejskiProgram Profilaktyki i
Rozwiazywanla Problem6w
Alkoholowych - wspieranie
zatrudnienia socjalnego poprzez
organizowanie i finansowanie centrum

851 85154 lntecracii spoleczne] dla os6b 129600 129600 129600
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
uzalei:nionych ad alkoholu

MiejskiProgram Profilaktyki i
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych - Lubte sport-
oqolnodostepne zajecia i imprezy
sportowo-rekreacyjne dJa

851 85154 naimlodszych todzian 450 000 450 000 450 000
Miejski Program Profilaktyki i
Rczwiazywanla Problem6w
Alkoholowych - t6di: Sportowa-
organizacjaimprez sportowo-

851 85154 rekreacvinvch 234530 234530 234530
MiejskiProgram Profilaktyki i
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych - Upowszechnianie
sportu wsrod dzieci i rruodziezy

851 85154 szkclnei 66 000 66 000 66000
Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiazywanla Problem6w
AlkohoJowych - prowadzenie przez
domykultury i biblioteki dziatan
profilaktycznych w formie zalec

851 85154 dodatkowvch dla dzieci i mtodzlezv 136 000 136 000 136 000
Rozliczeniedotacjiotrzymanejw latach
ubieqtych z budzetu palistwa na
realizacje zadan z zakresu

851 85156 administracii rzadowei 880 000 880 000 880 000
Wydatki na reanzede zadan
zgtoszonych przez jednostki

851 85195 pomocniczemiasta (z arqorytmu) 20 000 20 000 20 000
Wydatki realizowane w ramach

851 85195 budzetu obvwatelskieao 134226 134226 134226
Dofinansowanie termomodernizacji
budynku wraz z opracowaniern
dokumentacji projektowej na potrzeby
MiejskiegoCentrum Terapil i
Profilaktyki Zdrowotnej im. bl. Rafafa

851 85195 Chylinskieqo w t.odzi 80 000 80 000 80000

PJac6wki opiekunczo-wychowawcze
852 85201 niepubficzne 1 220 000 1 220 000 1 220 000

Prowadzenie plac6wki opiekunczo -
wychowawczejtypu specjalistyczno -

852 85201 terapeutyczneqo 260 000 260 000 260 000

852 85201 Prowadzenie Niepublicznego Domu dla 354336 354336 354336
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Dzieci Chorych

Srodkiprzeznaczone na sfinansowanie
koszt6w utrzymania w f6dzkich
placowkach oplekunczo-
wychowawczych dzieci bedacych
mieszkancami innych powiat6wniz

852 85201 Powiat t6di: 155664 155664 155664
Srodki przekazywane na pokrycie
koszt6w utrzymania wychowank6w
bedacych mieszkancaml Powiatu t6di
umieszczonych w placowkach
opiekunczo-wychowawczych
dzialajacych na terenie innych

852 85201 nowiatow 1 785720 1 785720 1 785720
Srodki przekazywane na pokrycie
koszt6w utrzymaniawychowank6w
bedacych rnieszkancami Powiatu t6di
umieszczonych w pJac6wkach
opiekuriczo - wychowawczych
dzialajacych na terenle innego

852 85201 wojew6dztwa 62567 62567 62567

852 85202 Niepublicznedomy pomocyspoleczne] 3641048 3641048 3641048

852 85203 Zapewnienie schronienia bezdomnym 1 802281 1 802281 1 802281

852 85203 Nlepubliczne domy dziennego pobytu 285865 285865 285865

852 85203 Prowadzenie swietncy dla bezdomnych 49000 49000 49000
Prowadzenie domu dla matek z

852 85203 matoletnimi dziecmi i kobietw ciazv 573816 573816 573816

, Srodkiprzeznaczone na pokrywanie
wydatk6w na dzlecko, mieszkanca
todzi umieszczonew rodzinie
zastepczej zamieszkatej na terenie

852 85204 inneao oowiatu niz Powiat t.6d;;!: 1 800845 1 800845 1 800845
Gminny Program Przeciwdziatania

852 85205 Przemocv w Rodzinie 493360 234 500 234 500 258860 258860
Warsztaty z zakresu podnoszenia
umiejetnosci opiekur'1czo -
wychowawczych dla rodzic6w: dzleci
czasowo umieszczonych w pieczy
zastepczej. rodzic6w przezywalacych

852 85206 trudnosci opiekuriczo - wvchowawcze 5000 5000 5000
Prowadzenie placowek wsparcla

852 85206 dzlenneqo w formie oplekuncze] 400 000 400000 400000
Prowadzenie placowek wsparcia

852 85206 dziennego w formie pracv 31000 31000 31000
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podw6rkowej realizowanej przez

! wvchowawce
Wydatki realizowane w ramach

852 85206 budzetu obvwatelskieao 178800 178800 178800
Rozjiczenle dotacji otrzymanej w latach
ubiegtych z budzetu pansfwa na
realizacje zadari z zakresu

852 85212 administracii rzadowel 960000 960000 960000
Rozliczenie dotacjiotrzymanej w latach
ubiegtych z budzetu panstwa na
reallzacje zadan z zakresu

852 85213 administracii rzadowei 250 250 250
Rozliczenie dotacjiotrzymanej w latach
ubiegtych z budzetu paristwa na
realizacje zadari z zakresu

852 85214 administracli rzadowei 100000 100000 100000
Rozliczenie dotacji otrzymanejw latach
ubiegfych z budzetu pansfwa na
realizacje zadari z zakresu

852 85215 adrninistracii rzadowei 400 400 400
Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach
ubiegtych z budzetu paristwa na
realizacje zadan z zakresu

852 85216 administracji rzadcwe] 150000 150000 150000
Rczliczenie dotacji - wynagrodzenie

852 85219 kuratora 19474 19474 19474

852 85220 Prowadzenie mieszkan chronionych 500000 500000 500000
Prowadzenie jednostek

852 85220 specialistvczneaoporadnictwa 139380 139380 139380
Prowadzenie mieszkan chronionych
dla pelnoletnich wychowank6w
cpuszczajacych fcrrny pieczy

852 85220 zastepczei 28000 28000 28000

852 85228 Ustugicplekuncze 11250000 11 250000 11250000
Autobus dla bezdomnych i

852 85295 potrzebuiacvch 40000 40000 40000
Prowadzenle punktu pomocy

852 85295 charvtatywnej 22000 22000 22000
Rozliczenie dotacji otrzymanejw latach
ubiegfych z budzetu panstwa na
reallzaqe zadan z zakresu

852 85295 adminlstrac]l rzadowe] 6100 6100 6100
Srodkl przeznaczone na utrzymanie
dziecka pochodzaceqo z todzi w

852 85295 interwencvlnvm osrodku 180000 180000 180000
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preadopcyjnyrn

Rozliczenie srodk6w otrzymanychna
realizacje projekt6ww ramach

852 85295 Proqramu Operacyjneqo Kapitai Ludzki 8 000 8 000 8 000

853 85395 Rzecznik Osob Niepelnosprawnych 148800 148800 148800
Prowadzenie t6dzkiego Centrum
Obywatelskiegodla organizacji

853 85395 pozarzadowych 93100 93100 93100

853 85395 Promocja i organizacja wolontariatu 55860 55860 55860
Rozliczenie srodk6wotrzymanych na
realizacje projekt6ww ramach

853 85395 procramu Operacyjneqo Kapital Ludzki 60 000 60 000 60 000
Rozllczenle niewykorzystanych
srodkow z tytuhJ udzielonej pomocy de
minimis w zwiazku z realizacla projektu
"Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym

853 85395 Iepszv" 31904 31904 31904

Specjalne osrodki szkolno-
854 85403 wvchowawcze niepubliczne 335142 335 142 335 142

Wczesne wspomaganie rozwoju
854 85404 dziecka 1039815 1039815 1039815

854 85410 Bursyszkolne niepubliczne 2544490 2544490 2544490

854 85410 Dotacja dla burs szkolnych publicznych 313187 313187 313 187
Kolonie i obozy oraz inne fonny

854 85412 wvcoczvnku dzieci i mlodzlezv a a a
Mtodziezowe osrodkt socjoterapii -

854 85421 niepubliczne 1 151 113 1151113 1151113

Rozliczenie srodk6w otrzymanychna
reallaacje projekt6ww ramach

900 90004 Reqionalneco Prcqramu Operacvlneqo 10 000 10 000 10 000
Dotacja celowa na poprawe warunk6w
korzystania z ROO przez dziatkowc6w,
lub zwiekszenle dostepnosci

900 90095 spolecznoscl lokalnei do RO0 8358 8358 8358

921 92106 Teatry 24644 102 24644102 24644102
Teatry (dofinansowanieinicjatyw

921 92106 kulturalno- artystvcznvch) 1112000 1112000 1 112 000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zakup autokaru dla Teatru Lalek

921 92106 "Arlekin" irn. H. Rvlaw Lodzl 969940 969940 969940
Rewitalizacja Teatru Powszechnego w
todzi - Polskie Centrum Komedii-
Regionalne Centrum Edukacji

921 92106 Teatralnei 208000 208000 208000
Wktad wlasnydo projektu pn.: .Remont
i odnowienie elewacli oraz foyer Teatru

921 92106 Nowego w todzi 97100 97100 97100

921 92109 Domy i osrodki kultury, swletnce, kluby 9525637 9525637 9525637

921 92109 Domy kultury (algorytm) 54700 54700 54700
Domy kultury (doflnanscwanie inicjatyw

921 92109 kulturalno - artvstvcznvctu 390500 390500 390500

921 92109 t.6di:dla Senior6w 164400 164400 164400
Zakup i montai: sprzetu
elektroakustycznego i mechaniki sceny

921 92109 do Teatru Szwalnia 86000 86000 86000
Wkfad wtasny do projektu .Rozwoj

921 92109 infrastrukturv Domu Literaturv w Lodz!" 21150 21 150 21 150
Zakup sprzetu oswlettenioweqc i
naqiosnienioweqc dla Akademickiego

921 92109 Osrodka Iniciatyw Artvstvcznvch 32700 32700 32700

921 92110 Galerie, biurawystaw artystycznych 1 907990 1 907990 1 907990
BiuraWystaw Artyslycznych
(dofinansowanie inicjatyw kulturalno -

921 92110 artvstvcznvchl 50000 50000 50000

921 92114 Pozostale instytucie kultury 13572541 13572541 13572541
Pozostale instytucie kultury
(dofinansowanie inicjatyw kulturalno -

921 92114 artvstvcznvch) 280840 280840 280840

921 92114 l6dzkie Centrum Wydarzefl 11 878500 11 878500 11 878500
Opracowanie koncepcji merytorycznej
do projektu zwlazaneqo z

921 92114 modernizacia Palacu Steinert6w 150000 150000 150000
Rewitalizacja EC -1 rozw6j funkcji
wystawienniczo - edukacyjnych

921 92114 (Program Nowe Centrum t.odzf) 800000 800000 800000
Rewitalizacja EC1-1 Poludniowy
Wsch6d (Program Nowe Centrum

921 92114 todzi) 230000 230000 230000
Poszerzenle ofertykulturalno-
edukacyjnej NarodowegoCentrum

921 92114 Kultury Fflmcwe] 5000 5000 5000

I

I
I
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rozwo] funkcji wystawienniczo-
edukacyjnych Centrum Nauki i
Techniki W lodzi wraz z zapleczern

921 92114 warsztatowvm 5000 5000 5000
t6dzkie Centrum Wydarzen - zakup
sprzetu j wypcsazenia dla
funkcjonowania nowopowstatej

921 92114 , jednostki 100000 100000 100000
t6dzkie CentrumWydarzer'l w

adaptacja pomieszczenia przy uf.
921 92114 Piotrkowskiei 87 200000 200000 200000

Nabycie praw autorskich w ramach
koprodukcji film6wi produkcji

921 92114 audiowizuarnvch 1 400000 1 400000 1 400000
Rozw6j funkcji i uslug ofertowych przez

921 92114 EC1 t.odz - M;asto Kulturv 22395002 22395002 22395002

921 92116 Biblioteki 15855100 15855100 15855100

921 92116 Blblioteki (algorytm) 327500 327500 327500
Zakup sprzetu komputerowego i
urzadzenia wielofunkcyjnego dla
biblioteki przy ul. Wodnika7 - budzet

921 92116 obvwatelski 7000 7000 7000
Wydatki realizowane w ramach

921 92116 budzetu obvwatelskieao 233100 233 100 233100

921 92118 Muzea 14845580 14845580 14845580
Muzea (dofinansowanie inicjatyw

921 92118 kulturalno - artvstvcznvch) 869500 869500 869500
Budowanie nowoczesnego muzeum
dZi~ki innowacyjnym rozwiazaniom.
Muzeum TradycjiNlepodlegtosclowych

921 92118 w todzi placowka kreatvwna 250000 250000 250000
Budowanie przewagkonkurencyjnych
poprzez poszerzenieofertykulturalno -

921 92118 edukacyjnej Muzeum Kinematocrafll 400000 400000 400000
Zakup i renowacja wagonu

921 92118 htstoryczneqo 63000 63000 63000
Zakup obrazu dla Muzeum Miasta

921 92118 todzi 45000 45000 45000
Modernizacja infrastruktury
CentralnegoMuzeum Wlokiennictwa w
todzi - orzvaotowanie dokurnentacii 296000 296000 296000
Dofinansowanie organizacji pozytku
publicznego na wykonanie
dokumentacji oraz przygotowanie i

921 92120 orqanlzacle konferencll dotvczacel 100000 100000 100000

I
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Usty Swiatowego Dziedzictwa
UNESCO
Dofinansowanie organizacji pczytku
publicznego na projektedukacyjny z
zakresu upowszechniania wiedzy 0
fodzkich zabytkach wsrod dzieci i

921 92120 mlodzlezv 40685 40685 40685
Konkurs dla wlasclcieli na zabytek

921 92120 dobrze utrzvrnanv 10000 10000 10000
Doflnansowanle prac
konserwatorsklch, restauratorskich i
robot budowlanych przyzabytkach

921 92120 wpisanvch do reiestru 3500000 3500000 3500000
Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych

921 92195 stowarzvszen i fundacli 2252000 2252000 2252000
Wydatki realizowane w ramach

921 92195 budzetu obvwatelskieqo 237000 237000 237000
Wktad do projektu Koalicja Miastw
rarnach programu Europejska Stolica

921 92195 Kulturv 100000 100000 100000
Partycypacja w kosztach utrzymania

921 92195 Blbllotekl Gminnejw Nowosolnej 73300 73300 73300

Dofinansowanie budowy t6dzkiego
Akademickiego Centrum Sportawo-
Dydaktycznego . Kampus Pclitechnikl

926 92601 t6dzkiei 6000000 6000000 6000000
Organizacja imprez sportowo-

926 92605 rekreacvinvch 622820 622820 622820
Upowszechnianie sportu wsroo dzieci i

926 92605 mtodzlezv szkolnei 134000 134000 134000

926 92605 Wspieranieszkoleniasportowego 8700000 8700000 8700000
Organizacjazalec sportowych z

926 92605 udziatem os6bz nienelnosorawncscia 81000 81000 81000
Mi~dzynarodowyHalowy Mityng

926 92605 Lekkoatletvcznv 450000 450000 450000
Konserwacja skomunalizowanej bazy
sportowej uZytkowanej przez kluby

926 92605 soortcwe 233856 233856 233856

OgOtem 314089776 147880973 47319122 0 100561 851 166208803 48292960 117 915 843


