
Projekt z dnia /lDpaidziernika 2016 r. 

RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta todzi na 2016 rok. 

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

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

i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 814) oraz art. 21 1, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 

911, 1146, 1626 i 1877, z2015 r.poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 

1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

9 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi  na 2016 rok o kwotq 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

1) rozdziale 85201 - Placowki opiekunczo - wychowawcze 18.000 zl 

dochody biezqce 

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

jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: 

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

2) rozdziale 85202 - Domy pomocy spolecznej 1.805 zl 

dochody biezqce 

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

jednostki budzetowe oraz wptywy z innych jednostek organizacyjnych: 

e) pozostale: - dochody Domow Pomocy Spotecznej"; 



3) rozdziale 85203 - Otodki wsparcia 

dochody biezqce 

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

4) rozdziale 85219 - OSrodki pomocy spolecznej 10.323 zl 

dochody biezqce 

gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostaie dochody: c) pozostaie: - inne"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1. 

5 2. Zwieksza sie wydatki budzetu miasta todzi  na 20 16 rok o kwote 

Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoieczna 

I )  rozdziale 85201 - Placowki opiekunczo - wychowawcze 18.000 zi 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

powiatowym zadaniu pn. ,,Zakupy inwestycyjne, Dom Dziecka dla 

Maiych Dzieci, ul. Druiynowa 3/51"; 

2) rozdziale 85202 - Domy pomocy spolecznej 1.805 zi 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Publiczne domy pomocy spokecznej"; 

3) rozdziale 85203 - OSrodki wparcia 6.412 zi 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gmimym zadaniu pn. ,,Domy dziennego pobytu"; 

4) rozdziale 85219 - OSrodki pomocy spolecznej 10.323 zi 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki na utrzymanie oSrodk6w pomocy 

spoiecznej"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

§ 3. Zwiqksza siq dochody budietu miasta todzi  na 2016 rok o kwote 692.758 zi 

Zwiekszenia dochodow dokonano w: 



dziale 801 - OSwiata i wychowanie o kwote 

rozdziale 80195 - Pozostaia dzia1alnoSC 

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

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

powiatowych zadaniach pn.: 

1) ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych 

niepodlegajqcych zwrotowi: 320) Srodki z EFS na realizacje projektu pn. 

,,Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Lodzi" 221.782 zl; 

2) ,,8.2. ~rodki  finansowe pochodzqce zeirodei zagranicznych 

niepodlegajqcych zwrotowi: 328) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn. 

,,Elektronik przyszloSci" 470.976 zk 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1. 

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

Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 758 - R6ine rozliczenia 

rozdziale 7581 8 - Rezenvy ogolne i celowe 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udziaiem Srodkow, o kt6rych 

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

gminnym zadaniu pn. ,,Rezenva celowa na realizacje zadari biezqcych 

realizowanych w ramach programow dofinansowywanych ze Srodk6w 

zewnetrznych"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 5. Zwiqksza sie wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwote 705.576 z1 

Zwiekszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 801 - OSwiata i wychowanie 

rozdziale 80195 - Pozostaia dzialalnoSC 



grupie wydatkow - Na programy finansowane z udziatem Srodkow, 

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

powiatowych zadaniach pn.: 

1) ,,Kompetentni zawodowcy ZSP5 w lodzi" 221.782 zk 

2) ,,Elektronik przyszioici" 483.794 zl; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 6. Zwiqksza siq dochody budietu miasta todzi  na 2016 rok o kwotq 233.100 zl 

Zwiqkszenia dochodow dokonuje siq w: 

w dziale 853 - Pozostaie zadania w zakresie polityki spolecznej 

rozdziale 85305 - Ziobki 

dochody biezqce 

gminnych zadaniach pn.: 

1) ,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz 

w p m  z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostake: - dochody 

Miejskiego Zespotu Zlobk6wW 220.785 zi; 

2) ,,6. Pozostaie dochody: c) pozostale: - inne" 12.092 zl; 

3) ,,6. Pozostaie dochody: c) pozostale: - odsetki od wptat dokonanych po 

terminie" 223 zi; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 

§ 7. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi  na 2016 rok o kwotq 233.100 zl 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

w dziale 853 - Pozostaie zadania w zakresie polityki spolecznej 

rozdziale 85305 - Ziobki 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnych zadaniach pn.: 

1) ,,Miejski Zesp61 Zlobk6w1' 230.700 zk 

2) ,,Wydatki sfinansowane ze Srodkow funduszu prewencyjnego PZU Zycie 



S.A. na wymianq hydrantow wewnqtrznych w budynkach ziobkow" 

2.400 zl; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

8 8. Zrnniejsza siq wydatki budzetu miasta todzi na 201 6 rok o kwotq 560.000 zi 

Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 750 - Administracja publicma 

rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Promocja Miasta w zwiqzku z Mistrzostwami Europy 

siatkarzy w 201 7 r."; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 9. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi  na 2016 rok o kwotq 560.000 zl 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

1) dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotq 150.000 zi 

rozdziale 85 149 - Programy polityki zdrowotnej 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnyrn zadaniu pn. ,,Program dofinansowania do leczenia niepiodnoici 

metodq zaplodnienia pozaustrojowego dla mieszkaicow miasta Lodzi 

w latach 2016 - 2020": 

2) dziale 852 - Pomoc spoieczna o kwotq 400.000 zl 

rozdziale 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz skiadki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

grupie wydatkow - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

gminnym zadaniu pn. ,,Zasiiki i pomoc w naturze"; 

3) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq 



rozdziale 921 10 - Galerie i biura wystaw artystycznych 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

na realizacje gminnego zadania pn. ,,Zakup muzealiow dla Miejskiej 

Galerii Sztuki"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 10. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta todzi 

na 2016 rok wydatkow: 

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotq 500.000 zl 

rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomoiciami 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

z gminnego zadania pn. ,,Zwrot irodk6w finansowych poniesionych na 

naktady budowlane wynikajqce z przejqtych nieruchomoSci" 

na realizacje gminnego zadania pn. ,,Nabywanie nieruchomoici"; 

2) z dziah 750 - Administracja publiczna kwote 

rozdziah 75095 - Pozostala dziaialnoid 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnych zadan pn.: 

a) ,,Osiedle Baiuty - Doly" 

b) ,,Osiedle Katedralna" 

do: 

dziaku 801 - Oiwiata i wychowanie 

- rozdziah 80101 - Szkdy podstawowe 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacje gminnego zadania pn. ,,Szkofy podstawowe", 

- rozdziaiu 80120 - Licea og6lnoksztaicqce 500 zi 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Licea ogolnoksztaicqce"; 

13.500 zi, 

3.000 zl, 

3) z dziah 750 - Administracja publiczna kwotq 



rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoii: 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania n. ,,Osiedle Bahty - Centrum" 

do: 

dzialu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona irodowiska 

rozdzialu 90095 - Pozostala dziatalnoid 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacje gminnego zadania pn. ,,Utrzymanie obiekt6w oraz 

infrastmktury na terenach niezabudowanych"; 

4) z dziah 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdziatu 75095 - Pozostala dzialalnoS6 

gmpy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnych z a d ~  pn.: 

a) ,,Osiedle Baluty - Doly" 

b) ,,Osiedle Chojny - Dqbrowa" 

c) ,,Osiedle Rokicie" 

do: 

dzialu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

- rozdziaiu 92109 - Domy i oSrodki kultury, Swietlice i kluby 

grupy wydatk6w - Dotacje 

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

- rozdzialu 921 16 - Biblioteki 

grupy wydatk6w - Dotacje 

na realizacje gminnego zadania pn. ,,Biblioteki"; 

3.000 zl, 

13.982 zl, 

1.168 zl, 

5) w dziale 852 - Pomoc spoleczna kwotq 

z rozdziah 85228 - Usiugi opiekuncze i specjalistyczne uskugi opiekuncze 

gmpy wydatkow - Dotacje 

gminnego zadania pn. ,,Uslugi opiekuncze" 

do: 

a) rozdzialu 85201 - Plac6wki opiekunczo - wychowawcze 43.266 zl 

grupy wydatk6w - Dotacje 



na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Prowadzenie Niepublicznego 

Domu dla Dzieci Chorych", 

b) rozdzialu 85202 - Domy pomocy spolecznej 61.917 z1 

gmpy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Publiczne domy pomocy 

spolecznej"; 

6) z dzialu 852 - Pomoc spoleczna kwote 44.817 zt 

rozdzialu 85228 - Uslugi opiekuhcze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 

gmpy wydatkow - Dotacje 

gminnego zadania pn. ,,Uslugi opiekuhcze" 

do: 

dziaiu 853 - Pozostate zadania w zakresie polityki spolecznej 

rozdzialu 85311 - Rehabilitacja zawodowa i spolcczna osob 

niepeinosprawnych 

a) grupy wydatk6w - Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 38.164 zl 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Srodki przeznaczone na 

sfinansowanie koszt6w uczestnictwa mieszkancbw Lodzi 

w Warsztatach Terapii Zajqciowej poloionych na terenie Eodzi", 

b) gmpy wydatk6w - Zadania statutowe 6.653 zk 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Sfinansowanie przez Powiat 

t6dz koszt6w uczestnictwa mieszkancow todzi w Warsztatach Terapii 

Zajqciowej poloionych na terenie innego powiatu nii powiat t6di"; 

7) z dziah 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwotq 

rozdziaiu 90095 - Pozostala dziatalnoid 

gmpy wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnego zadania pn. ,,Rozbudowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego 

pomiedzy ulicarni Przedniej, Leszczydskiej, Sczanieck'iej na dzialkach 

nurner 54312, 54219, 54412 w obrqbie G-44 - algorytm" 

do: 

dzialu 852 - Pomoc spoieczna 

rozdzialu 85202 - Domy pomocy spolecznej 



grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Zakup sprzqtu medycznego dla 

3 Domu Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Paradnej 36 - algorytm"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 11. Wykonanie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 12. W uchwale Nr XXXIV/904/16 Rady Miejskiej w todzi  z dnia 21 wrzeSnia 2016 r. 

w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta todzi na 2016 rok, w 5 20 dodaje siq 

pkt 14 w brzmieniu: 

,, 14) w dziale 926 - Kultura fizyczna kwotq 240.000 zl 

rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej 

z grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnego zadania pn. ,,Rewitalizacja i modemizacja obiekt6w 

rekreacyjnych MOSIR 

do grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki - Miejskiego OSrodka 

Sportu i Rekreacji";". 

5 13. W uchwale Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budzetu miasta todzi na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. t6dzkiego 

z 2016 r. poz. 1017), w Zalqczniku Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji 

udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2016 rok", wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

1) w zapisie $352, 85201 Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych" 

w kolumnach 4 ,9  i 10 kwotq 354.336 zi zastqpuje siq kwotq 397.602 zi; 

2) w zapisie ,,852, 85228 Usiugi opiekulicze" w kolumnach 4, 9 i 10 kwotq 11.250.000 zl 

zastqpuje siq kwotq 11.100.000 zl; 

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

kwotq 9.525.637 zi zastqpuje siq kwotq 9.539.619 zi; 

4) dodaje siq zapis ,,921, 92110 Zakup muzeali6w dla Miejskiej Galerii Sztuki" 

w kolumnach 4 ,5  i 6 z kwotq 10.000 zi; 

5) w zapisie ,,921,92116 Biblioteki" w kolumnach 4, 5 i 8 kwotq 15.855.100 zi zastqpuje siq 

kwotq 15.859.268 zi; 



6) w zapisie ,,Og6iem": 

a) w kolumnie 4 kwotq 314.078.776 zi zastqpuje siq kwotq 314.01 1.192 zi, 

b) w kolumnie 5 kwotq 147.880.973 zi zastqpuje siq kwotq 147.909.123 zi, 

c) w kolumnie 6 kwotq 47.3 19.122 zi zastqpuje siq kwot+47.329.122 zl, 

d) w kolumnie 8 kwotq 100.561.851 zastqpuje siq kwotq 100.580.001 zl, 

e) w kolumnie 9 kwotq 166.208.803 zi zastqpuje siq kwotq 166.102.069 zi, 

f )  w kolumnie 10 kwotq 48.292.960 zi zastqpuje siq kwotq48.186.226 zl. 

1 Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podjqcia i podlega ogioszeniu w trybie 

przewidzianym dla akt6w prawa miejscowego. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta todzi 

I N S P E K T O R  



Uzasadnienie 

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

w budzecie miasta todzi na 2016 rok. 

Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta todzi  na 2016 rok dochod6w i wdatk6w 

LS 1 - 2 uchwah.). 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Miejskim Osrodku Pomocy 

Spolecznej w todzi  o kwote 36.540 zl, z tego: 

9 dochoddw w nizej wymienionych zadaniach: 

powiatowym ,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz 

wptywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody placdwek 

opiekunczo - wychowawczych" w wysokoici 18.000 zl; 

Powyiszego zwiqkszenia dochoddw dokonuje siq w zwiqzku z otrzymaniem, przez 

Dom Dziecka dla Maiych Dzieci przy ul. Druiynowej 315, darowizny. 

powiatowym pn. ,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe 

oraz wpiywy z innych jednostek organizacyjnych: e)  pozostaie: - dochody Domdw 

Pomocy Spoiecznej" w wysokoici 1.805 z1; 

Powyzsze zwiqkszenie wynika z otrzymania przez: 

J Dom Pomocy Spoiecznej przy ul. Narutowicza 114 zwrotu kosztdw 

postqpowania sqdowego w sprawie cywilnej w wysokosci 1.1 1 1 zi, 

J Dom Pomocy Spoiecznej przy ul. Spadkowej 416 darowizny w wysokoici 500 zi 

i nienaleznie pobranego wynagrodzenia chorobowego w wysokoici 194 zi. 

gminnym pn. ,,6. Pozostaie dochody: c) pozostale: - inne" w wysokoici 16.735 zi; 

Zwiqkszenia dochoddw dokonuje siq w zwiqku z odszkodowaniem od firmy 

ubezpieczeniowej InterRisk TU S.A. otrzymanym przez: 

J Dom Pomocy Spoiecznej mieszczqcym siq w todzi przy ul. Kilinskiego 

1021102a w wysokoici 10.323 zi, 

J Dom Dziennego Pobytu przy ul. Piotrkowskiej 203 w wysokoici 6.412 zi; 



9 wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zada~i: 

powiatowego majqtkowego pn. ,,Zakupy inwestycyjne, Dom Dziecka dla Maiych 

Dzieci, ul. Druzynowa 315" w wysokosci 18.000 zi; 

Zgodnie z wolq darczyncy irodki przeznaczone zostanq na zakup sarnochodu dla ww. 

Domu Dziecka. 

powiatowego pn. ,,Publiczne domy pomocy spoiecznej" w wysokokci 1.805 zi; 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq dla Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Spadkowej 416 na 

zakup podrqcznikow i materialow dla podopiecznych uczqszczajqcych do szkob 

w wysokoici 194 zi i na organizacjq imprez kulturalnych dla podopiecznych tego 

Domu w wysokosci 500 zi oraz na opiaty sqdowe w wysokoici 1.1 11 zi. 

gminnego pn. ,,Domy dziennego pobytu" w wysokoici 6.412 zi; 

~ r o d k i  z odszkodowania przeznaczone zostanq na odnowienie zalanych pomieszczeh 

w Domu Dziemego Pobytu przy ul. Piotrkowskiej 2031205. 

gmimego pn. ,,Wydatki na utrzymanie oSrodk6w pornocy spoiecznej" w wysokoici 

10.323 zi; 

Srodki z odszkodowania przeznaczone zostanq na odnowienie zalanych pomieszczen 

w Domu Pomocy Spoiecznej przy ul. Kilinskiego 1021102a. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok dochodach i wdatkach 

LS 3 - 5 uchwak). 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 

9 zwiqkszenia dochodow w Wydziale Budietu w wysokoici 692.758 zk w powiatowych 

zadaniach pn.: 



,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6dei zagranicznych niepodlegajqcych 

zwrotowi: 320) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn. ,,Kompetentni zawodowcy 

ZSPS w Lodzi" w wysokoici 221.782 zi; 

,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6dei zagranicznych niepodlegajqcych 

zwrotowi: 328) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn. ,,Elektronik przyszloici" 

w wysokoici 470.976 zi; 

> zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu w wysokoici 12.818 zl w gminnym 

zadaniu pn. ,,Rezenva celowa na realizacjq zadah biezqcych realizowanych w ramach 

programow dofinansowywanych ze irodk6w zewnqtrznych"; 

9 wydatkow w Wydziale Edukacji w wysokoici 705.576 z1 z przeznaczeniem na realizacjq 

nizej wymienionych powiatowych zadan pn.: 

,,Kompetentni zawodowcy ZSPS w todzi" w wysokoSci 221.782 zi; 

Realizacja, przez Zespoi Szk6i Ponadgimnazjalnych nr 5 w todzi, projektu 

przewidziana jest na lata 2016 - 2018. Caikowita wart056 projektu wynosi 

800.817,50 zi, z tego: dofinansowanie ze irodk6w bqdqcych w dyspozycji Urzqdu 

Marszaikowskiego Wojewodztwa Lodzkiego kwota 731.757,50 zi, wkiad wlasny kwota 

69.060 zi. 

Projekt ma gi6wnie na celu podniesienie kompetencji zawodowych 168 uczni6w szko1 

prowadzqcych ksztalcenie zawodowe wchodzqcych w skiad ww. Zespoiu. W ramach 

projektu podniesione zostanq kompetencje zawodowe uczestnikow, zgodnie 

z zapotrzebowaniem pracodawc6w poprzez zajecia zawodowe, staze, warsztaty 

tematyczne. 

Srodki przeznaczone zostanq m. in. na: 

J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi os6b biorqcych udzial 

w realizacji projektu, 

J zakup pomocy dydaktycznych: wyposaienie pracowni sprzedazy, pracowni techniki 

biurowej oraz pracowni drog i transportu kolejowego; 

J zakup uslug zwiqzanych z organizacjq i przeprowadzeniem zajqC edukacyjnych 

i warsztatow dla uczni6w w zakresie doradztwa zawodowego, jqzykow obcych, 

przedmiotow tematycznych. 



,,Elektronik przysz1oSci" w wysokoici 483.794 zi; 

Realizacja, przez Zespol Szk6i Ponadgminnych nr 10 w todzi, projektu przewidziana 

jest w latach 2016 - 2018. Caikowita wart066 projektu wynosi 1.382.580 zl, z tego: 

dofinansowanie ze Srodk6w bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszaikowskiego 

Wojewodztwa t6dzkiego kwota 1.265.060,70 zt, wkiad wlasny kwota 117.5 19,30 zl. 

Projekt ma gi6wnie na celu podniesienie zdolnoici do zatrudnienia 100 uczni6w 

szkoky poprzez organizacje dodatkowych zajq6 wzmacniajqcych kompetencje nauko - 

techniczne z zakresu nowoczesnej elektroniki, zapewnienie staiy zawodowych 

w firmach, wdrozenie w szkole programu doradztwa zawodowego, zakup 

nowoczesnego sprzqtu do pracowni zawodowej oraz podniesienie kwalifikacji przez 

3 nauczycieli przedmiotow zawodowych z nowoczesnej elektroniki. 

~ 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 pomocy dydaktycznych; 

J zakup uslug zwipanych z organizacjq i przeprowadzeniem specjalistycznego 

szkolenia dla uczniow i nauczycieli przedmiot6w zawodowych. 

Zwiekszenie ~Ianowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok dochodach i wdatkach 

L6 6 - 7 uchwaty). 

W Miejskim Zespole ~tobk6w w Lodzi dokonuje siq zwiqkszenia o kwote 233.100 zl, 

z tego: 

> dochod6w w nizej wymienionych gminnych zadaniach pn.: 

,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wpiywy 

z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Miejskiego Zespolu 

Zlobk6w" w wysokoici 220.785 zi; 

,,6. Pozostaie dochody: c) pozostaie: - inne" w wysokoici 12.580 zl; 

,,6. Pozostaie dochody: c) pozostaie: - odsetki od wplat dokonanych po terminie" 

w wysokoici 223 zi; 



Zwiqkszenie dochodow wynika z faktu zgloszenia siq do ilobk6w wiqkszej liczby dzieci 

n i i  pierwotnie planowano na etapie projektu budietu. Ponadto dodatkowe dochody 

obejmujq sprzedai zlomu, odsetki od nieterminowych wplat od najemcow, kary umowne 

za nieterminowe wykonanie prac remontowych, Srodki finansowe z PZU Zycie S.A. 

9 wydatk6w z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych gmimych zadah pn.: 

,,Miejski Zespol Z1obk6wn w wysokoSci 230.700 zl; 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq na zabezpieczenie do kohca br. wydatk6w zwiqzanych 

z zakupem energii. 

,,Wydatki sfinansowane ze Srodkow funduszu prewencyjnego PZU Zycie S.A. na 

wymianq hydrantow wewnqtrznych w budynkach ilobk6w" w wysokokci 2.400 zl; 

Zwiqkszenie wydatk6w wynika z umowy Nr 1037/2016/21/PZUZk6di z dnia 

5 wrzeSnia 2016 r. zawartej pomiqdzy Powszechnyrn Zaktadem Ubezpieczen na Zycie 

S.A. a Miejskim Zespolem Zlobk6w w Lodzi na zadanie prewencyjne polegajqce na 

prowadzeniu dzialah zwiqzanych z bezpieczenstwem w zaktadach pracy - wymianq 

hydrantow w budynkach ilobk6w. 

Zmianv w planowanvch w budiecie miasta todzi na 2016 rok wdatkach (6 8 - 9 

uchwalv). 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq poniiszych zmian: 

9 zmniejsza siq wydatki w Wydziale Sportu w wysokoSci 560.000 zl w gmimym zadaniu 

pn. ,,Promocja Miasta w zwiqzku z Mistrzostwami Europy siatkarzy w 2017 r."; 

W dniu 21 wrzeinia br. Polski Zwiqzek Pilki Siatkowej poinformowal Miasto 

o ostatecznej decyzji zarzqdu odnoSnie organizatora przyszlorocznych Mistrzostw Europy 

w pike siatkowej mqzczyzn. Pomimo wczeSniejszych zapewnien gospodarzem imprezy 

(w tym rundy finalowej) bqdzie Miasto Krak6w. 

9 zwiqksza siq wydatki w wysokoici 560.000 zl, z tego w: 



Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w wysokoSci 150.000 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania pn. ,,Program dofinansowania do leczenia nieplodnoici 

metodq zaplodnienia pozaustrojowego dla mieszkahcow miasta todzi  w latach 2016 - 

2020". 

Powyzszy program cieszy siq ogromnym zainteresowaniem wSrod mieszkanc6w todzi 

borykajqcych siq z problemem nieplodnoSci. Od rozpoczqcia programu w lipcu br. 

wydano 100 decyzji zatwierdzajqcych dofinansowanie do procedury zaplodnienia 

pozaustrojowego, w tyrn samym wyczerpujqc pule przewidzians) na 2016 r. Zwiqkszenie 

dofinansowania programu w 2016 r. pozwoliloby objqC dofinansowaniem dodatkowych 

30 procedur zaplodnienia pozaustrojowego. 

Miejskim Ogrodku Pomocy Spolecznej w todzi w wysokoici 400.000 zl 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Zasilki i pomoc w naturze". 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq na zasilki celowe m. in. na dofinansowanie do zakupu opah 

dla najuboiszych mieszkancow miasta oraz na oplacenie pozostalych posilk6w (poza 

obiadem) dla dzieci i uczniow w placowkach prowadzqcych calodzienne wyiywienie. 

Wydziale Kultury w wysokosci 10.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego 

zadania majqtkowego pn. ,,Zakup muzeali6w dla Miejskiej Galerii Sztuki". 

Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na zakup 10 prac (po 1.000 zl kazda) dla Miejskiej 

Galerii Sztuki autorstwa Grzegorza Chojnackiego. 

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok wydatk6w (6 10 

uchwalv). 

W Wydziale Zbywania i Nabywania NieruchomoSci dokonuje sie przeniesienia wydatk6w 

w wysokosci 500.000 zl z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Zwrot Srodk6w finansowych 

poniesionych na naklady budowlane wynikajqce z przejetych nieruchomoSci" 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Nabywanie 

niemchomoici". 



Powyzsze Srodki niezbqdne sq do realizacji nizej wymienionych zadan: 

J nabycie lokalu nr 9 z nieruchomobi przy ul. Rewolucji 19 za kwote 175.000 zl, 

4 nabycie nieruchomoici przy ul. Listopadowej za kwotq 155.000 zl, 

J nabycie nieruchomoici przy ul. Morgowej za kwotq 43.375 zl. 

W kwocie 500.000 zt zawierajq siq rowniei koszty sporzqdzania aktow notarialnych oraz 

wpisow w ksiqgach wieczystych zwipanych z nabyciem prawa wlasnoici przedmiotowych 

nieruchomoSci oraz ewentualna rezenva o skorzystanie z przyshgujqcego gminie t6dz prawa 

pierwokupu niemchomoSci. 

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

16.500 zt z nizej wymienionych gminnych zadari pn.: 

9 ,,Osiedle Baluty - Doly" w wysokoici 13.500 zl; 

9 ,,Osiedle Katedralna" w wysokoSci 3.000 zl; 

do Wydziah Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadan: 

9 gminnego pn. ,,Szkoly podstawowe" w wysokoSci 16.000 zl; 

9 powiatowego pn. ,,Licea og6lnoksztalcqce" w wysokoSci 500 zl; 

Powyzszych zmian dokonuje siq w zwipku z nizej wymienionym uchwalami Rad Osiedli: 

J Nr 77/25/2016 Rady Osiedla Bahty - Doly z dnia 4 lipca 2016 r. zgodnie z kt6rq Srodki 

w wysokoSci 13.500 zi przeznaczone zostanq dla: 

- Szkoly Podstawowej nr 58 mieszczqcym siq w todzi przy ul. Mlynarskiej 42/46 na 

wyposazenie pracowni kwota 10.000 zl oraz na organizacjq imprezy Srodowiskowej dla 

mieszkaricow Osiedla z okazji ~ w i q t  Bozego Narodzenia dla 100 os6b kwota 3.000 zl; 

- XI11 Liceum Og6lnoksztalcqcego mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Zuli Pacanowskiej 

4 na zakup produkt6w na poczqstunek dla zaproszonych os6b na uroczystoici zwipane 

ze Swiqtem 11 Listopada kwota 500 zl; 

4 Nr 186/22/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 27 czemca 2016 r., zgodnie z kt6q 

Srodki w wysokoici 3.000 zl przeznaczone zostanq na wsp6lorganizacjq Pikniku pn. 

,,Mimozami jesien siq zaczyna". 

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

9.000 zt z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Bahty - Centrum" do Wydzialu Gospodarki 

Komunalnej z przeznaczeniem n realizacjq gminnego zadania pn. ,,Utrzymanie obiekt6w 

oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych". 



Zgodnie z uchwaiq Nr 81/XIV/2016 Rady Osiedla Baiuty - Centrum z dnia 30 sierpnia 

2016 r. Srodki przeznaczone zostanq na remont chodnika na dziaikach obrqb B-28, nr 317112 

i 31617 (ul. Sqdziowska). 

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

18.150 zl z nizej wymienionych gminnych zadar5 pn.: 

9 ,,Osiedle Baiuty - Doiy" w wysokoici 3.000 zt; 

9 ,,Osiedle Chojny - Dqbrowa" w wysokoici 13.982 zi; 

9 ,,Osiedle Rokicie" w wysokoSci 1.168 zi; 

do Wydzialu Kultury z przeznaczeniem na realizacjq gminnych zadan pn.: 

,,Domy kultury" w wysokoici 13.982 zi; 

,,Bibliotekin w wysokoici 4.168 zi; 

Powyzszych zmian dokonuje siq w zwiqzku z nizej wymienionym uchwaiami Rad Osiedli: 

J Nr 81/26/2016 Rady Osiedla Bahty - Doiy z dnia 29 sierpnia 2016 r. zgodnie z ktorq 

Srodki w wysokoici 3.000 zi przeznaczone zostanq dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 

t o d z  - Baiuty Filia nr 8 mieszczqca siq przy ul. Radlinskiej 2 na zakup przenoinego 

ekranu projekcyjnego, projektora oraz ksizgek; 

J Nr 166/XX/2016 Rady Osiedla Chojny - Dqbrowa z dnia 1 wrzeSnia 2016 r., zgodnie 

z k t6q Srodki w wysokoSci 13.982 zt przeznaczone zostanq dla Centrum Kultury Miodych 

Filia Dqbrowa mieszczqcej siq przy ul. Dqbrowskiego 93 na wspbiorganizacjq imprez: 

- ,,Dzien Seniora" w dniu 20 paidziemika 2016 r. kwota 5.482 zi, 

- ,,Wigilia dla Samotnych" w dniu 15 grudnia 2016 r. kwota 5.000 zi, 

- ,,Gwiazdka 2016" w dniu 12 grudnia 2016 r. kwota 3.500 zk 

J Nr 106/XX/2016 Rady Osiedla Rokicie z dnia 25 sierpnia 2016 r., zgodnie z kt6rq Srodki 

w wysokoici 1.168 zi przeznacza siq na organizacjq imprez bozonarodzeniowych w dniu 

14 grudnia br. w nastqpujqcych placowkach: 

- Miejskiej Bibliotece Publicznej E6di - Goma Filia m 11 mieszczqcej siq przy ul. Piqknej 

35/39 - kwota 584 zi, 

- Miejskiej Bibliotece Publicznej t 6 d i  - G6ma Filia nr 8 mieszczqcej siq przy 

ul. Cieszkowskiego l la - kwota 584 zi. 



W Miejskim OSrodku Pomocy Spotecznej w todzi  dokonuje siq przeniesienia wydatkow 

w wysokoici 150.000 zt z grninnego zadania pn. ,,Uslugi opiekuncze" z przeznaczeniem 

na realizacjq niiej wymienionych powiatowych zadari pn.: 

9 ,,Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych" w wysokoici 43.266 zl; 

Na etapie planowania budzetu na 2016 rok na prowadzenie Niepublicznego Dornu dla 

Dzieci Chorych zaplanowane zostaly koszty niezbqdne na utrzymanie 6 wychowank6w 

pochodzqcych z Lodzi oraz 3 wychowank6w z innych powiat6w. Z uwagi na fakt, i i  

obecnie w plac6wce przebywa 2 dzieci z innych powiat6w oraz 7 dzieci z powiatu Lodi 

zwiqkszyiy sie koszty ponoszone przez miasto L6di. 

9 ,,Publiczne domy pomocy spolecznej" w wysokoici 61.917 zl; 

Powyisze irodki niezbqdne sq na pokrycie kosztow zwiqzanych z umieszczeniem 

mieszkancow todzi w dornach pomocy spolecznej w innych powiatach. 

9 ,,~rodki przeznaczone na sfinansowanie koszt6w uczestnictwa mieszkaIic6w todzi 

w Warsztatach Terapii Zajqciowej poloionych na terenie todzi" w wysokoici 38.164 zl; 

9 ,,Sfinansowanie przez Powiat t 6 d i  kosztow uczestnictwa mieszkaIic6w todzi 

w Warsztatach Terapii Zajqciowej poloionych na terenie innego powiatu niz powiat 

todi" (zadanie wykonywane na podstawie porozumieli (umow) miqdzy jednostkami 

samorzqdu terytorialnego) w wysokoici 6.653 zl; 

Zwiekszenie wydatkow wynika z faktu, iz z dniem 1 stycznia 2016 r. zmienii siq koszt 

utrzymania 1 uczestnika w warsztatach terapii zajqciowej na terenie Miasta todzi i wynosi 

148,ll miesiqcznie (Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2016 r.). 

Z Wydziatu Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 

4.583 zl z grnimego zadania majqtkowego pn. ,,Rozbudowa terenu rekreacyjno- 

wypoczynkowego pomiqdzy ulicarni Przedniej, Leszczyliskiej, Sczanieckiej na dzialkach 

numer 54312, 54219, 54412 w obrebie G-44 - algorytm" do Miejskiego Oirodka Pomocy 

Spotecznej w Eodzi z przeznaczeniern na realizacje powiatowego zadania majqtkowego 

pn. ,,Zakup sprzqtu medycznego dla 3 Domu Pomocy Spoiecznej w todzi przy ul. Paradnej 

36 - algorytrn". 



Powyiszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z uchwalq Nr 241/XXVIII/2016 Rady 

Osiedla Chojny z dnia 30 sierpnia 2016 r. 

Zmianv w uchwale Nr XXXIV/904/16 Radv Mieiskiei w todzi z dnia 21 wneinia 

2016 r. w s~rawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta todzi na 2016 rok (6 12 

uchwah.). 

Powyzsze dotyczy zmiany zapisu w 5 20 polegajqcej na dodaniu pkt 14 dotyczqcego 

przeniesienia wydatk6w z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Rewitalizacja i modemizacja 

obiekt6w rekreacyjnych MOSIR" w wysokoici 240.000 zl na realizacje gminnego zadania pn. 

,,Wydatki - Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji". 

Zmiana, kt6ra zostala ujeta w Autopoprawce nr 2 do projektu, nie zostala uwzgledniona 

w jednolitym tekScie uchwaky. 

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

w sprawie ucbwalenia budietu miasta todzi na 2016 rok (6 13 uchwab). 

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

udzielanych z budietu miasta Eodzi na 2016 rok", ktbre wynikajq: 

9 ze zwiekszenia dotacji w zadaniu pn. ,,Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci 

Chorych" w wysokoici 43.266 z& 

9 ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. ,,Uslugi opiekuncze" w wysokoSci 150.000 zk 

9 zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn. ,,Domy i oirodki kultury, Swietlice, kluby" 

w wysokoici 13.982 zi; 

9 z wprowadzenia zadania pn. ,,Zakup muzealiow dla Miejskiej Galerii Sztuki" z kwotq 

10.000 zl; 

9 zwiekszenia dotacji w zadaniu pn. ,,Bibliotekin w wysokoici 4.1 68 zl. 
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