
Druk Nr 26812016 

Projekt z dnia 12 wrzeinia 20 16 r. 

AUTOPOPRAWKA 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dniadgwne~nia  2016 r. 

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

w budiecie miasta todzi na 2016 rok. 

W projekcie uchwaiy Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian 

w budzecie miasta todzi na 2016 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 

1) w 5 1 - 2 kwotq 31.800 zi zastqpuje sic kwoti) 34.300 zl; 

2) dodaje siq 5 3 - 4 w brzmieniu: 

,,§ 3. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 

zgodnie z decyzjq Wojewody todzkiego Nr FB-1.3111.2.44.2016 z dnia 

2 wrzeinia 2016 r. 

Przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie dzialalnogci bieQcej 

ponadgminnych domow pomocy spoiecznej. 

Zwiekszenia dochodow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 85202 - Domy pomocy spolecznej 

dochody biezqce 

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

z budzetu pahstwa na realizacjq biezqcych zadah wiasnych powiatu: - na 

Domy Pomocy Spolecznej"; 

zgodnie z zalqcznikiem nr 1. 



3 4. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 1.920 zi 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoieczna 

rozdziale 85202 - Domy pomocy spotecznej 

grupie wydatkow - Dotacje 

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

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2."; 

3) dotychczasowe § 3 - 5 otrzyrnujq odpowiednio numeracje 5 - 7; 

4) w 3 5: 

a) kwotq 1.1 18.772 zl zastqpuje siq kwotq 2.490.064 zi, 

b) wpkt 1: 

- kwotq 1.079.843 zi zastqpuje siq kwotq 2.451.135 zl, 

- lit. a: 

- kwotq 1.005.231 zl zastqpuje siq kwoQ 2.376.523 zt, 

- dodaje siq tiret piqte, szbste, si6dme i 6sme w brzmieniu: 

- ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze zr6dei zagranicznych 

niepodlegajqcych zwrotowi: 312) Srodki z EFS na realizacjq projektu 

pn. ,,Tez potrafiq" 237.767 zi, 

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

niepodlegajqcych zwrotowi: 313) Srodki z EFS na realizacjq projektu 

pn. ,,Dobry zaw6d - lepsza przyszloSC" 227.447 zi, 

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

niepodlegajqcych zwrotowi: 315) Srodki z EFS na realizacjq projektu 

pn. ,,Programowanie obrabiarek sterowanych nurnerycznie 

- dziS staz, jutro praca" 423.247 zi, 

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

niepodlegajqcych zwrotowi: 317) Srodki z EFS na realizacjq projektu 



pn. ,,Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy" 

482.831 zl;"; 

5) 5 6 otrzymuje brzmienie: 

5 6. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 74.493 z1 

Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 758 - R6zne rozliczenia 

rozdziale 758 18 - Rezerwy ogolne i celowe 

1) grupie wydatk6w - Zadania statutowe 69.421 zl 

gminnym zadaniu pn. ,,Rezewa celowa na wydatki zwipane z oiwiatq"; 

2) grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem irodkow, 

o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5.072 z1 

gminnyrn zadaniu pn. ,,Rezewa celowa na realizacje zadan bieiqcych 

realizowanych w rarnach programow dofinansowywanych ze Srodkow 

zewnqtrznych"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

6) w 5 7: 

a) kwotq 1.170.800 zk zastqpuje siq kwotq 2.564.557 zl, 

b) w pkt 1 : 

- kwotq 1.13 1.871 zl zastqpuje siq kwotq 2.525.628 zl, 

- lit. a: 

- kwotq 1.057.259 zl zastqpuje siq kwotq 2.45 1 ,016 zl, 

- dodaje siq tiret piqte, sz6ste si6dme i 6sme w brzmieniu: 

,,-,,Tez potrafiq" 247.1 60 zl, 

- ,,Dobry zaw6d - lepsza przyszloi?' 235.447 21, 

- ,,Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dzii stat, jutro 

praca" 423.247 zl, 

- ,,Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy" 487.903 z y ;  



7) dodaje siq 5 8 - 11 w brzmieniu: 

,,§ 8. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 4.000 zi 

Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: 

dziale 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spoiecznej 

rozdziale 85333 - Powiatowe urzqdy pracy 

dochody bieiqce 

powiatowy zadaniu pn. ,,6. Pozostaie dochody: c) pozostale: - inne"; 

zgodnie z zatqcznikiem Nr 1. 

5 9. Zmniejsza siy dochody budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 25.668.154 zi 

Zmniejszenia dochod6w dokonano w: 

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

1) rozdziale 70001 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej 21.604.551 zi 

dochody biezqce 

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

jednostki budietowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: k) 

dochody Zarzqdu Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali 

mieszkalnych i uzytkowych", 

2) rozdziale 70005 - Gospodarka gmntami i niemchomoiciarni 4.000.000 zl 

dochody majqtkowe 

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

realizowane przez Wydziai Zbywania i Nabywania Niemchomoici: 

- dochody z tytuh przeksztaicenia prawa uzytkowania wieczystego 

w prawo wlasnoici i sprzedazy grunt6wn; 

3) rozdziale 70095 - Pozostala dziaialnoid 63.603 zl 

dochody biezqce 

gminnym zadaniu pn. ,,8.2. ~rodk i  finansowe pochodzqce ze irodel 

zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 275) ~rodki z Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 na 



realizacjq projektu pn. ,,DiverCITY - miasto dla wszystkich; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

3 10. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta todzi na 201 6 rok o kwotq 28.924.970 z1 

1) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotq 90.000 z1 

a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami 10.000 z1 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Monitoring rynku nieruchomoSci", 

b) rozdziale 70095 - Pozostala dzialalnoSC 80.000 zl 

grupie wydatkow - Na prograrny finansowane z udzialem Srodkow, 

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

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

2) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdziale 921 14 - Pozostale instytucje kultwy 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnych zadaniach, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.: 

a) ,,Rozwoj funkcji i ushg oferowanych przez EC1 L6di - Miasto 

Kultury" 27.564.970 zi, 

b) ,,Rewitalizacja EC-I Poludniowy Wsch6d (Program Nowe Centrum 

todzi)" 1.270.000 zl; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

3 11. Zwieksza sic wydatki budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 3.260.816 z1 

Zwiekszenia wydatk6w dokonano w: 

I)  dziale 600 - Transport i kqcznoSC o kwotq 3.250.000 z1 

rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi 

gminne) 



grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

powiatowych zadaniach, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

pn.: 

a) ,,Przebudowa ukiadu drogowego wok61 Multimodalnego Dworca L6dz- 

Fabryczna" 3.000.000 zi, 

h) ,,Budowa dojazdu do wezia ,,BrzezinyM na autostradzie A l "  250.000 z1; 

2) dziale 750 - Administracja puhliczna kwotq 10.816 zk 

rozdziale 75023 - Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

gmpie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gmimym zadaniu pn. ,,Zakup, wdrozenie i utrzymanie Systemu 

Zarzqdzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeri - wydatki majqtkowe" 

- zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

zgodnie z zatqcznikiem Nr 2."; 

8) dotychczasowe 5 6 - 7 otrzymujq odpowiednio numeracjq 12 - 13; 

9) dodaje siq 5 14 - 15 w brzmieniu: 

j3 5 14. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 20 16 rok o kwotq 8.000 zl 

Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 758 - R&ne rozliczenia 

rozdziale 7581 8 - Rezenvy og6lne i celowe 

gmpie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gmimym zadaniu pn. ,,Rezenva celowa na zadania majqtkowe realizowane 

w ramach dofinansowania ze Srodkow zewnqtrznych"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 15. Zwieksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 201 6 rok o kwotq 8.000 zi 



Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoieczna 

rozdziale 85201 - Placowki opiekuticzo - wychowawcze 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

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

wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

powiatowym zadaniu pn. ,,Termomodemizacja Domu Dziecka nr 3 

w Lodzi": 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2."; 

10) dotychczasowy § 8 otrzymuje odpowiednio numeracjq 16; 

l l ) w §  16: 

a) dodaje sie pkt 1 w brzmieniu: 

,,I) z dziah 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotq 

rozdziah 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnego zadania pn. ,,Zwrot Srodkow finansowych poniesionych na 

nakiady budowlane wynikajqce z przejetych nieruchomoSci" 

do: 

dziah 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdziaiu 921 14 - Pozostaie instytucje kultury 

grupy wydatk6w - Dotacje 

na realizacje gminnego zadania pn. ,,Pozostaie instytucje kultury"; 

b) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje odpowiednio numeracje 2, 

c) dodaje sie pkt 3 w brzmieniu: 

,,3) z dziaiu 750 - Administracja publiczna kwote 

rozdziah 75095 - Pozostaia dziaialnoSC 



gmpy wydatk6w - Zadania statutowe 

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

do: 

dzialu 754 - Bezpieczelistwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 

rozdzialu 75412 - Ochotnicze straie pozarne 

gmpy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Ochotnicze straie pozame";", 

d) dotychczasowe pkt 2 otrzymuje odpowiednio numeracjq 4, 

e) dodaje siq pkt 5 w brzmieniu: 

,,5) w dziale 801 - OSwiata i wychowanie kwotq 3 1.969 zi 

a) z rozdziaiu 80 10 1 - Szkoly podstawowe 21.169zt 

gmpy wydatkow - Zadania statutowe 

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

jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" 

do: 

rozdziaiu 80148 - Stoiowki szkolne i przedszkolne 

grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

na realizacje gminnych zadah pn.: 

- ,,Modemizacja stotowki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w 

todzi - ul. Sienkiewicza 1371139 - algorytm" 8.982 zi, 

- ,,Zakup zmywarki kapturowej i patelni elektrycznej w Szkole 

Podstawowej nr 2 w todzi - ul. Sienkiewicza 1371139 - algorytm" 

12.187 zl, 

b) w rozdziale 801 04 - Przedszkola 10.800 z1 

z gmpy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnych zadah pn.: 

- ,,Modernizacja instalacji wideodomofonu w Przedszkolu Miejskim nr 

75 w todzi - al. KoSciuszki 81 - algorytm" 2.950 zi, 

- ,,Modemizacja ogrodu przy Przedszkolu Miejskim N 75 w todzi - 

al. KoSciuszki 81 - algorytm" 7.850 zi,", 



do grupy wydatkow - Zadania statutowe 

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

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

f) dotychczasowy pkt 3 otrzymuje odpowiednio numeracjq 6, 

g) dodaje siq pkt 7 w brzmieniu: 

,,7) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwote 12.150 zl 

rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

z gminnego zadania pn. ,,Zakup i montai lawek i koszy parkowych oraz 

utworzenie miejsca do grillowania w Parku ~ r 6 d l a  Olechowki - algorytm" 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,OSwietlenie placu zabaw na terenie 

Parku  rodl la OlecWwki, budowa chodnika oraz silowni zewnqtrznej 

w jego bezpoSredniej bliskoSci - konkurs i algorytm";", 

h) dotychczasowy pkt 4 otrzymuje odpowiednio numeracjq 8, 

i) dodaje siq pkt 9 w brzmieniu: 

,,9) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotq 

z rozdziah 921 95 - Pozostala dziaialnoid 

gmpy wydatkow - Dotacje 

gminnego zadania pn. ,,Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych 

i dzialalnoici wydawniczej stowarzyszen i fundacji" 

do: 

rozdziah 921 06 - Teatry 

grupy wydatkow - Dotacje 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Teatry"; 

12) dodaje siq 5 17 w brzmieniu: 



, 17. Dokonuje siq zmiany w ,,Planie dochod6w rachunku dochodow jednostek, 

o kt6rych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatk6w nimi finansowanych na 2016 rok", zgodnie 

z zaiqcznikiem Nr 3."; 

13) dotychczasowe 4 9 - 11 otrzymujq odpowiednio numeracjq 18 - 20; 

14) 4 19 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 19. W uchwaie Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 gmdnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budietu miasta todzi na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2016 r. 

poz. 101 7), wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

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

Lodzi na 2016 rok" otrzymuje brzmienie jak w zaiqczniku Nr 4 do niniejszej uchwaiy. 

2) Zaiqcznik Nr 3 pn. ,,Plan przychod6w i koszt6w samorzqdowych zakiadow budietowych 

na 2016 rok" otrzymuje brzmienie jak w zaiqczniku Nr 5 do niniejszej uchwaly; 

3) Tabela Nr 10 pn. ,,Dochody z tytulu wydawania zezwoleli na sprzedai napoj6w 

alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadar? okreSlonych w Miejskim Programie 

Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan 

okreilonych w Miejskim Programie Przeciwdziatania Narkomanii" otrzymuje brzmienie 

jak w zaiqczniku Nr 6 do niniejszej uchwaty."; 

15) zaiqczniki Nr 1 - 2 do uchwaiy otrzymujq brzmienie jak w zaiqcznikach Nr 1 - 2 do 

niniejszej Autopoprawki; 

16) dodaje siq nowe zaiqczniki Nr 3 - 5 w brzmieniu jak w zalqcznikach Nr 3 - 5 do niniejszej 

Autopoprawki. 

17) dotychczasowy zaiqcznik Nr 3 otrzymuje 

Radca Prawny 

I N S P E B T O R  

Mir & sla a M czkowska 

odpowiednio nurneracjq 6. 



Uzasadnienie 

do Autopoprawki do projektu uchwaty Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu 

oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 201 6 rok. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok dochodow i wydatkow. 

W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej Eodzi dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 

2.500 z l  z tego: 

9 dochod6w w powiatowym zadaniu pn. ,,3. Dochody realizowane przez komunalne 

jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostate: 

- dochody placowek opiekunczo - wychowawczych"; 

Powyzszego zwiqkszenia dochodow dokonuje siq w zwiqzku z otrzymaniem przez Dom 

Dziecka nr 13 przy ul. Wygodnej 20 w todzi darowizny. 

9 wydatk6w z przeznaczeniem na realizacje powiatowego zadania pn. ,,Plac6wki 

opiekuiczo - wychowawcze"; 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq, zgodnie z wolq darczflcy, na organizacje wycieczki do 

Krakowa dla wychowank6w Domu Dziecka nr 13. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok dochodow i wvdatkbw. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 1.920 zl, z tego: 

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

wlasne: f )  otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq bieiqcych zadah wiasnych powiatu: 

- na Domy Pomocy Spoiecznej"; 

9 wydatk6w w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi z przeznaczeniem na 

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

Powyzszego zwiqkszenia dokonuje siq w z w i e u  z decyzjq Wojewody L6dzkiego z dnia 

2 wrzeinia 2016 r. Nr FB-1.3 11 1.2.44.2016. 



Zmianv w planowanvch w budiecie miasta todzi  na 2016 rok dochodach i wvdatkach. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 

9 zwiqkszenia dochodow w Wydziale Budietu w wysokoici 1.371.292 zt w powiatowych 

zadaniach pn.: 

,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych 

zwrotowi: 312) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn. ,,Tei potrafiq" w wysokoici 

237.767 zi; 

,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6de1 zagranicznych niepodlegajqcych 

zwrotowi: 313) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn. ,,Dobry zaw6d - lepsza 

przyszloiC" w wysokoici 227.447 zi; 

,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych 

zwrotowi: pn. 315) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn. ,,Programowanie 

ohrabiarek sterowanych nurnerycznie - dzii st&, jutro praca" w wysokoici 

423.247 zi; 

,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych niepodlegajqcych 

zwrotowi: pn. 317) ~ rodk i  z EFS na realizacjq projektu pn. ,,Wysokie kwalifikacje 

zawodowe sukcesem na rynku pracy" w wysokoici 482.83 1 zt; 

9 zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu w wysokoici 22.465 zl w gminnych 

zadaniach pn.: 

,,Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z oiwiat$' w wysokoici 17.393 zi 

,,Rezerwa celowa na realizacjq zadah biezqcych realizowanych w ramach programow 

dofinansowywanych ze irodkow zewnqtrznych" w wysokoici 5.072 zi; 

9 zwiqkszenia wydatkbw w Wydziale Edukacji w wysokoici 1.393.757 zl 

z przeznaczeniem na realizacjq powiatowych zadan pn.: 

,,Tez potrafiq" w wysokoici 247.160 zl; 

Realizacja, przez Specjalny Oirodek Szkolno - Wychowawczy nr 6 w todzi, projektu 

przewidziana jest na lata 2016 - 201 8. 



Calkowita wartoSC projektu wynosi 465.184,20 zl, z tego: dofinansowanie ze Srodk6w 

bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa todzkiego kwota 

432.621,30 zl, wklad wlasny kwota 32.562,90 zl. 

Projekt ma na celu zwiqkszenie jakoici ksztalcenia og6lnego w plac6wkach 

ksztalcenia specjalnego: Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Technikum, 

funkcjonujqcych przy ww. OSrodku, ukierunkowane na podniesienie kompetencji 

kluczowych niezbqdnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidulanego podejicia 

do uczni6w o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez doposazenie pracowni 

przedmiotowych, wyposaienie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzqdzia TIK, 

doskonalenie kwalifikacji oraz organizacjq dodatkowych zajqC dydaktyczno - 

wyr6wnawczych. 

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

J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi os6b biorqcych udzial 

w realizacji projektu, 

J zakup materialow biurowych i pomocy dydaktycznych, 

J organizacjq studi6w podyplomowych i specjalistycznych szkoleli dla nauczycieli. 

,,Dobry zawod - lepsza przyszloSC" w wysokoici 235.447 zk 

Realizacja, przez Specjalny OSrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6 w todzi, projektu 

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

561.234 zi, z tego: dofinansowanie ze Srodkow bqdqcych w dyspozycji Urzqdu 

Marszalkowskiego Wojewodztwa t6dzkiego kwota 513.529,ll zl, wklad wlasny 

kwota 47.704,89 zl. 

Projekt ma na celu zwiqkszenie jakoici ksztalcenia zawodowego w Technikum nr 23 

w todzi, w celu zatrudnienia 23 niepelnosprawnych uczni6w szkoly oraz 

dostosowanie kierunk6w ksztalcenia szkoly do regionalnego rynku pracy, organizacjq 

dla uczni6w dodatkowych zajqC specjalistycznych, staiy u pracodawc6w oraz 

doradztwa edukacyjno - zawodowego. 

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

J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi os6b biorqcych udzial 

w realizacji projektu, 

J zakup material6w biurowych i pomocy dydaktycznych, 

J organizacjq studi6w podyplomowych nauczycieli. 



,,Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziS stai, jutro praca" 

423.247 zi: 

Realizacja, przez E6dzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztaicenia 

Praktycznego w todzi, projektu przewidziana jest na lata 2016 - 2018. Caikowita 

wart066 projektu wynosi 1.639.329,02 zi, z tego: dofinansowanie ze Srodk6w 

bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszatkowskiego Wojewodztwa t6dzkiego kwota 

1.499.986 zi, wkiad wiasny kwota 139.343,02 zi. 

Projekt ma na celu poprawq zdolnoici do zatmdnienia 96 uczni6w Zespoi6w Szkbi 

Ponadgimnazjalnych: nr 9, nr 10, nr 20, nr 22, Zespotu Szkol Samochodowych, 

Zespoh Szk6i Techniczno - Informatycznycb w todzi poprzez dodatkowe zajqcia 

specjalistyczne i uzyskanie kwalifikacji w zakresie programowania maszyn 

sterowanych numerycznie. 

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

J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi os6b biorqcych udziai 

w realizacji projektu, 

J zakup materia16w biurowych, laptopa na potrzeby projektu, 

J zakup pomocy dydaktycznych celem doposaienia Pracowni Prograrnowania 

Obrabiarek Sterownych Numerycznie i oprograrnowania CADICAM do 

modelowania przestrzennego i przetwarzania rysunkow na programy maszynowe, 

J organizacjq zajq6 edukacyjnych przygotowujqcych uczni6w do egzamin6w 

kwalifikacyjnych oraz zajq6 specjalistycznych, przeprowadzenie egzaminbw, 

promocjq projektu oraz przeprowadzenia  bad^ lekarskich pracownikow. 

,,Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy" w wysokoici 487.903 zi; 

Realizacja, przez Zesp61 Szk61 Rzemiosia w todzi, projektu przewidziana jest na lata 

2016 - 2018. Caikowita wart066 projektu wynosi 998.786,20 zl, z tego: 

dofinansowanie ze Srodk6w bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszalkowskiego 

Wojew6dztwa L6dzkiego kwota 913.889,37 zi, wkiad wiasny kwota 84.896,83 zi. 



Projekt ma na celu popraw? zdolnoici do zatmdnienia 84 uczni6w szkoh, 

dostosowanie kierunk6w ksztalcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez realizacjq, 

we wsp6lpracy z pracodawcami, szkoleli podnosqcych kompetencje i kwalifikacje 

zawodowe 12 nauczycieli ksztalcenia zawodowego, organizacje s t a y  i dodatkowych 

zajqi specjalistycznych/praktycznych dla uczni6w z kierunk6w: Technik Architektury 

Krajobrazu, Technik Ogrodnik, Technik Hodowli Koni, Technik Optyk, Technik 

Uslug Fryzjerskich. 

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

J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi os6b biorqcych udzial 

w realizacji projektu, 

4 zakup material6w biurowych, 

J zakup pomocy dydaktycznych celem wyposaienia pracowni i warsztat6w 

szkolnych. 

Zmianv w ~lanowanvch w budiecie miasta todzi na 2016 rok dochodach i wvdatkach. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wymienionych zrnian: 

9 zwiekszenia dochod6w w Powiatowym U n ~ d z i e  Pracy w todzi w wysokoici 4.000 zl 

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

W wyniku kontroli ZUS stwierdzona zostala nadptata sktadki na Fundusz Pracy za 

pracownik6w PUP w Lodzi za lata 2012 - 2014. Zaistniala wiqc koniecznoii korekty 

deklaracji ZUS i kwoty przekazanej do ZUS. Zwrot nadplaconej skladki stanowi dochod 

Miasta. 

9 zmniejszenie dochod6w w wysokoici 25.668.154 zl, z tego w: 

Zanqdzie Lokali Miejskich w wysokoici 21.604.551 zl w gminnym zadaniu pn. 

,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych 

jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarzqdu Lokali Miejskich: - dochody z najmu 

lokali mieszkalnych i uzytkowych"; 

Zmniejszenie zwiqzane jest z aktualizacjq przewidywanego wykonania dochod6w 

w 2016 roku, na podstawie analizy dotychczasowego wykonania dochod6w w biezqcym 

roku budzetowym. 



Zmiany wynikajq przede wszystkim z nizszych niz przyjqte w zaioieniach do planu na 

2016 r., wskainik6w iciqgalnoici bieiqcej ogblem tj. z uwzglqdnieniem dziaialnoici 

windykacyjnej. 

Zmniejszenie wynika takie z likwidacji zwyzek stawki bazowej czynszu w ,,Wieloletnim 

programie gospodarowania mieszkalnym zasobem Miasta todzi na lata 2016 - 2020" 

(Uchwaia Nr XXIVl572116 Rady Miejskiej w todzi  z dnia 3 lutego 2016 r.). 

Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchornoici w wysokoici 4.000.000 zl 

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

Wydziai Zbywania i Nabywania NieruchomoSci: - dochody z tytuiu przeksztaicenia 

prawa uzytkowania wieczystego w prawo wiasnoici i sprzedaiy grunt6wn; 

Zmniejszenie planu spowodowane jest znaczqcym obniieniem dochodow, wynikajqcym 

z orzeczenia Trybunah Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r, kt6ry uniemoiliwii 

przeksztaicanie w trybie administracyjnym nieruchomoici o charakterze gospodarczym. 

Do dnia 10 marca 2016 r. opiaty tytuh przeksztaicenia nieruchomoici gospodarczych 

stanowity okoto 70% dochodu budzetu. Na obecnq kwotq skladajq siq raty z decyzji 

wydanych w latach ubiegiych, opiaty z tytuiu przeksztaicenia nieruchomoici we 

wspolnotach komunalnych i sp6tdzielczych ustalane najczqiciej z 98% bonifikatq oraz 

dochody z tytuh sprzedaiy gruntow na rzecz spoidzielni oraz gruntow 

zagospodarowanych jako podwbrka, r6wniei z zastosowaniem bonifikat w wysokoici 

okreilonej w prawie miejscowym. 

Wydziale Budietu w wysokoici 63.603 zl w gminnym zadaniu pn. ,,8.2. Srodki 

finansowe pochodzqce ze ir6dei zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 275) ~rodki  

z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 na 

realizacjq projektu pn. ,,DiverCITY - miasto dla wszystkich"; 

9 zmniejszenia wydatk6w w wysokoici 28.924.970 zl, z tego w: 

Wydziale Dysponowania Mieniem w wysokoici 10.000 zl w gminnym zadaniu pn. 

,,Monitoring rynku nieruchomoici". 

Zmniejszenie wynika z oszczqdnoici irodkow zwiqzanych z realizacjq zadania. 



Biune ds. Rewitalizacji w wysokoici 80.000 zl w gminnym zadaniu pn. ,,DiverCITY - 

miasto dla wszystkich" 

Powyzszego zmniejszenia dokonuje siq w zwipku z podpisaniem w dniu 17 sierpnia 

2016 r. Aneksu nr 1 do Porozumienia Partnerskiego nr DPTIBDG-III/MF/5/2015 z dnia 

19 maja 2015 r. 

Wydziale Kultury w wysokoici 28.834.970 zl w nizej wymienionych gminnych 

zadaniach majqtkowych, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.: 

,,Rozw6j funkcji i ushg oferowanych przez ECl t 6 d i  - Miasto Kultury" w wysokoici 

27.564.970 zk 

Instytucja kultury ECl t o d i  Miasto Kultury ubiegaC siq bqdzie o dofinansowanie 

projektu pn. ,,Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwoj funkcji i ushg 

oferowanych przez ECl t o d i  Miasto Kultury" w konkursie w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i ~rodowisko 2014 - 2020. Poniewai realizacja zadania 

planowana jest w latach 2016 - 2019 istnieje koniecznoS6 zabezpieczenia irodk6w 

finansowych na wkiad wiasny w tym okresie. 

,,Rewitalizacja EC-1 Poiudniowy Wschod (Program Nowe Centrum todzi)" 

w wysokoici 1.270.000 zi; 

W zwiqzku z trwajqcq procedurq przejmowania nieruchomoici na terenie 

prowadzonej inwestycji zaistniaia koniecznoii przesuniqcia wydatk6w z roku 2016 

na kolejne lata, gdyz nakiady w ramach dofinansowania mogq by6 rozliczone 

wyiqcznie przez wlaicicieli nieruchomoici. 

9 zwiqkszenia wydatkow w wysokoici 3.260.816 zl, z tego w: 

Zanqdzie Inwestycji Miejskich w wysokoici 3.250.000 zl z przewaczeniem na 

realizacjq nizej wymienionych powiatowych zadan majqtkowych, ujqtych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej, pn.: 

,,Przebudowa ukiadu drogowego wok61 Multimodalnego Dworca t6di-Fabryczna" 

w wysokoici 3.000.000 z& 



Wprowadzenie powyzszej zmiany wynika z koniecznoici dostosowania planow 

finansowych do zakiadanych i zatwierdzonych harmonogramow realizacji 

poszczeg6lnych zakres6w przebudowy ulic w ramach przebudowy ukiadu drogowego 

wokot dworca t 6 d i  Fabryczna. Zmiana w latach 2016 i 2017 dotyczy dostosowania 

realizowanych harmonogram6w rzeczowych do planowanych harmonogramow 

finansowych wykonania poszczeg6lnych zadai7. 

,,Budowa dojazdu do wqzla ,,BrzezinyV na autostradzie Al" w wysokoici 250.000 zk 

Zwiekszenie zwipane jest z koniecznoiciq wykonania badah archeologicznych oraz 

realizacjq prac w zakresie przebudowy ul. Kosodrzewiny. Wiqkszy zakres prac 

archeologicznych wynika z pisma t6dzkiego Wojewodzkiego Konsenvatora 

Zabytkow z dnia 21 lipca 2016 r. WUOZ-C.Sl83.26.2016.MIN, w kt6rym wskazano 

potrzebq przeprowadzenia badan rowniez na odcinku od ul. Pomorskiej do 

ul. Brzezinskiej - droga klasy Z, co wczeiniej nie byto wskazywane. 

Ponadto, w zwipku z przebudowq ul. Kosodrzewiny zaistniaia koniecznoiC 

stworzenia przejicia dla pieszych nad torowiskiem PKP w kierunku p6inoc - poiudnie 

(zgodnie z wczeiniejszymi ustaleniami zapewnienie przejicia miaio znajdowaC siq w 

gestii PKP PLK S.A.). Mozliwe jest tam zaprojektowanie chodnika, jednakze jego 

budowa powoduje koniecznoik peinej przebudowy jezdni ul. Kosodrzewiny, 

uregulowania stanow prawnych gruntow i ich wykup. W trakcie przygotowywania 

przetargu wyzej wskazanych prac nie mozna byio przewidziek i oszacowaC. 

Wydziale Informatyki w wysokoici 10.816 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego 

zadania maj@owego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. ,,Zakup, 

wdrozenie i utrzymanie Systemu Zarzqdzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzen - 
wydatki majqtkowe". 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonuje siq w zwipku z koniecznobiq uwzglqdnienia prac 

dodatkowych, zapisanych w umowie zawieranej z fimq ASSECO Data Systems S.A. 

Zmianv w planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok wvdatkach. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 



9 zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoSci 8.000 zl w gminnym zadaniu 

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

dofinansowania ze Srodkow zewnqtrznych"; 

9 zwiqksza siq wydatki w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi w wysokoici 

8.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego 

,,Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w todzi". 

W zwiqzku z zakwalifikowaniem projektu dotyczqcego termornodernizacji budynku Domu 

Dziecka nr 3 w todzi przy ul. Sowinskiego 3 do dofinansowania w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata 2014 - 2020 przeznacza siq 

z rezerwy Srodki w wysokoSci 8.000 zl celem zabezpieczenia wkiadu wlasnego w realizacjq 

projektu. 

Przeniesienia ulanowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok wvdatk6w. 

Z Wydzialu Dysponowania Mieniem dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoSci 

505.541 zl z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Zwrot Srodkow finansowych poniesionych 

na nakiady budowlane wynikajqce z przejetych nieruchomoSci" do Wydzialu Kultury 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Pozostaie instytucje kultury". 

Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na uregulowanie zobowiqzania wobec Urzqdu 

Skarbowego z tytuh podatku naleznego od towarow i uslug. Zobowiqzanie z tego tytuh 

powstanie w momencie zbycia oraz czqSciowo nieodpiatnego przekazania na rzecz Miasta 

todzi, nakiadow budowlanych poniesionych na terenie nieruchomoSci przejetych przez 

Miasto todz. 

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

2.000 zl z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Karolew - Retkinia Wschod do Wydzialu 

Zanqdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa z przeznaczeniem na realizacje gminnego 

zadania pn. ,,Ochotnicze straie pozarne". 

Zgodnie z uchwaiq Nr 8611 8/16 Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wsch6d z dnia 27 czerwca 

2016 r. Srodki przeznaczone zostanq na zakup namiotu ekspresowego dla potrzeb jednostki 

Ochotniczej Straiy Pozarnej L6di - Retkinia w todzi. 



W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 31.969 zl, z tego: 

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

pomocnicze miasta (z algorytmu)" w wysokoici 21.169 zl z przeznaczeniem na realizacjq 

nizej wymienionych gminnych zadan majqtkowych pn.: 

,,Modemizacja stoiowki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w todzi - ul. 

Sienkiewicza 1371139 - algorytm" w wysokoici 8.982 zl; 

,,Zakup zmywarki kapturowej i patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 

w todzi - ul. Sienkiewicza 1371139 - algorytm" w wysokoici 12.187 zl. 

Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z uchwalq Nr 17412212016 Rady Osiedla 

Katedralna z dnia 27 czenvca 201 6 r. 

> z gminnych zadah majqtkowych pn.: 

,,Modemizacja instalacji wideodomofonu w Przedszkolu Miejskim nr 75 w todzi - al. 

Koiciuszki 81 - algorytm" w wysokoici 2.950 zl; 

,,Modemizacja ogrodu przy Przedszkolu Miejskim nr 75 w todzi - al. KoSciuszki 81 - 

algorytm" w wysokoici 7.850 zk 

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

zgioszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)". 

Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z uchwalq Nr 18212212016 Rady Osiedla 

Katedralna z dnia 27 czerwca 201 6 r. 

W Zarzqdzie Zieleni Miejskiej dokonuje siq przeniesienia wydatkbw w wysokoici 12.150 zl 

z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Zakup i montai lawek i koszy parkowych oraz 

utworzenie miejsca do grillowania w Parku ~ r 6 d i a  Olechowki - algorytm" z przeznaczeniem 

na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Oiwietlenie placu zabaw na terenie Parku 

~ r 6 d l a  Olechowki, budowa chodnika oraz siiowni zewnetrznej w jego bezpoiredniej bliskoici 

- konkurs i algorytm". 

Powyzszej zmiany dokonuje siq zgodnie z uchwair) Nr 861XVIIl16 Rady Osiedla Olechow - 

Janow z dnia 1 sierpnia 2016 r. 



W Wydziale Kultury dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 8.000 zl 

z gminnego zadania pn. ,,Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i dzialalnoSci wydawniczej 

stowarzyszen i fundacji" z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Teatry". 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq na organizacjq uroczystej inauguracji sezonu kulturalnego dla 

Srodowiska artystycznego todzi, kt6ra odbedzie siq w Teatrze Nowyrn. 

Zmiany w ..Planie dochod6w rachunku dochod6w iednostek, o kt6wch mowa w art. 223 

ust 1, oraz wydatk6w nimi finansowanych na 2016 rok". 

Dokonuje siq zmiany w rachunkach dochod6w jednostek oraz wydatkow nimi finansowanych 

w Wydziale Edukacji. 

Zmiana planu dochoddw wi@e siq z utworzeniem z dniem 1 wrzeinia 2016 r. nowej 

placowki oiwiatowej Centrum Ksztaicenia Zawodowego i Ustawicznego w todzi. 

W zwiqzku z powyzszym nastqpii wzrost dochodow przede wszystkim ze wzrostem 

dochodow m. in. z tytuh: 

9 podpisania przez ww. Centrum nowych umow na wynajem pomieszczen, 

9 przekazywanych celowych darowizn pieniqznych, 

9 przyznanego odszkodowania z PZU. 

Wydatkowanie zgromadzonych Srodkow nastqpi zgodnie z uchwalq Rady Miejskiej w todzi 

Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 wrzeSnia 201 0 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia 

dochodow przez jednostki budzetowe prowadzqce dziaialnoSf, okreilonq w ustawie o systemie 

oSwiaty, nadzorowane przez miasto L6di (z poin. zm.). 

Powyzsze Srodki finansowe przeznaczone zostanq m. in. na: 

wydatki biezqce: 

J oplaty zwiqzane z zawarciem umowy zlecenia na obsiugq informatycmq placowki, 

J zakup materialow i wyposaienia, 

J zakup pomocy dydaktycznych, 

J zakup ushg remontowo - konsenvacyjnych, 

J opiaty za zuiycie energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzanie Sciekow, 

J opkaty zwiqzane z kosztami postqpowah sqdowych, 

wydatki majqtkowe: 



J dofinasowanie zadania pn. ,,Zakup elektrycznego kotia warzelnego dla Przedszkola 

Miejskiego nr 235 w Lodzi - ul. Stawowa 28". 

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

w s ~ r a w i e  uchwalenia hudietu miasta todzi na 2016 rok. 

Powyzsze dotyczy zmian: 

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

miasta todzi na 2016 rok", kt6re zostaiy ujqte w jednolitym tekScie stanowiqcym 

zaiqcznik Nr 4 do niniejszej uchwaiy; 

9 Zalqcznika Nr 3 pn. ,,Plan przychodow i koszt6w samorzqdowych zakiad6w budietowych 

na 2016 rok", kt6re zostaiy ujqte w jednolitym tekScie stanowiqcym zaiqcznik Nr 5 do 

niniejszej uchwaiy. 

Zmiana w ,,t6dzkim Zakiadzie Ushg Komunalnych" podyktowana jest wzrostem 

planowanych przychodbw ze wzgledu na zlecenie dodatkowych prac oraz zwiekszeniem 

zakresu planowanych prac, a w szczeg6lnoSci: 

dodatkowe prace dotyczqce utrzymania czystoici i porzqdku w rejonie XIV - obszar 

Centrum, 

prace remontowo - budowlane kamienicy przy ul. KoSciuszki 47 w ramach programu 

Mia100 Kamienic, 

zwiqkszenie zakresu prac remontowo - budowlanych w OSP Laskowice. 
























































