
Druk Nr 30 g 12016 

Projekt z dnia? listopada 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 i 1579), art. 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 91 

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

z 201 6 r. poz. 814) oraz art. 21 1, art. 21 2, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. ofinansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, 

z 2014 r. poz. 379,911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238,532, 1045, 11 17, 1130, 1189, 

1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 201 6 r. poz. 195, 1257 i 1454), Rada 

Miejska w todzi  

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Zwieksza sie dochody budietu miasta todzi na 2016 rok o kwote 34.998 zt 

Zwiekszenia dochod6w dokonano w: 

dziale 756 - Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od imych 

jednostek nieposiadajqcych osobowoici prawnej oraz wydatki 

zwiqzane z ich poborem 

rozdziale 75618 - Wplywy z innych optat stanowiqcych dochody jednostek 

samorzqdu terytorialnego na podstawie ustaw 

dochody bieiqce 

gmimym zadaniu pn. 2 W p m  z oplat: o) oplaty zwiqzane 

z wykonywaniem zadali wtasnycb gminy i powiatu okreilonych ustawq 

o transporcie drogowym"; 



zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 

§ 2. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi  na 2016 rok o kwotq 

Zwiqkszenia wydatkbw dokonano w: 

dziale 750 - Administracja publiczna 

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

1) grupie wydatkow - Zadania statutowe 28.998 zl 

gmimych zadaniach pn.: 

a) ,,Wydatki zwiqzane z wykonywaniem zadali wiasnych gminy 

okreilonych ustawq o transporcie drogowym" 24.998 21, 

b) ,,Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzqdu" 4.000 zl; 

2) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 6.000 zl 

gminnyrn zadaniu pn. ,,Zakup narzqdziowych systemow 

teleinfonnatycznych i sprzqtu komputerowego"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 3. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 102.259 zi 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 758 - Rozne rozliczenia 

rozdziale 75814 - R6zne rozliczenia finansowe 

dochody biezqce 

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

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 

5 4. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta todzi  na 2016 rok o kwotq 102.259 zl 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 600 - Transport i 1qcznoiC 

rozdziale 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna 



grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki zwiqzane z utrzymaniem infrastmktury 

projektu ,,Metropolitalna sieC szerokopasmowego dostqpu do Internetu"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 5. Zwieksza siq dochody budzetu miasta todzi  na 20 16 rok o kwote 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoieczna 

rozdziale 85201 - Plac6wki opiekunczo - wychowawcze 

dochody biezqce 

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

jednostki budzetowe oraz z innych jednostek organizacyjnych: 

e) pozostaie: - dochody plac6wek opiekuliczo - wychowawczych"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1. 

5 6 .  Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi  na 20 16 rok o kwotq 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoteczna 

rozdziale 85201 - Plac6wki opiekuhczo - wychowawcze 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Plac6wki opiekunczo - wychowawcze"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 7. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi  na 201 6 rok o kwotq 240.000 zi 

Zwiekszenia dochodow dokonano w: 

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 



rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomoiciami 

dochody biezqce 

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

przez Wydzial Dysponowania Mieniem: - dochody z tytulu uzytkowania 

wieczystego gruntu"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1. 

5 8. Zmniejsza sie wydatki budietu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 5.835.538 zl 

Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 

1) dziale 750 - Administracja publiczna o kwote 

rozdziale 75095 - Pozostaia dziaialnoSC 

grupie wydatkow - Wniesienie wkladow do spoiek 

gminnych zadaniach pn.: 

a) ,,Wniesienie wkladu pieniqznego na podwyzszenie kapitaiu 

zakiadowego oraz objqcie udziai6w w EXPO - t o d i  Sp. z 0.0. 

wynikajqce z realizacji programu ,,Budowa Centrurn Konferencyjno - 

Wystawienniczego EXPO Sp. z 0.0." 1.207.900 zl, 

b),,Wniesienie wkladu pieniqznego na podwyzszenie kapitah 

zakiadowego oraz objecie udzial6w w Sp. z 0.0. Port Lotniczy L6di 

im. Wiadysiawa Reymonta wynikajqce z realizacji programu 

,,Rozbudowa Portu Lotniczego Lodi im. Wiadysiawa Reymonta" 

3.173.100 zi, 

c) ,,Nabycie udziai6w todzkiego Regionalnego Parku Naukowo 

- Technologicznego Sp. z 0.0." 22.629 zt; 

2) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwote 571.909 zi 

rozdziale 90095 - Pozostaia dzialalnoSC 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Urzqdzenie teren6w rekreacyjnych wok01 Stawow 

Wasiaka"; 



3) dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary 100.000 zi 

i obiekty chronionej przyrody 

rozdziale 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Budowa odwiertu w6d geotennalnych na potrzeby 

Aqua Park t 6 d i  Sp. z 0.0. oraz Z Z M  - zadanie ujqte w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej; 

4) dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotq 

rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Rewitalizacja i modernizacja obiekt6w 

rekreacyjnych MOSiR; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 9. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 6.075.538 zl 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

1) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotq 

rozdziale 75095 - Pozostaia dziaialnoSC 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Dopiata do Sp6iki z 0.0. ,,Port Lotniczy t o d i  im. 

Wiadyslawa Reymonta"; 

2) dziale 801 - OSwiata i wychowanie o kwotq 180.100 zl 

a) rozdziale 801 01 - Szkoly podstawowe 1.592 zl 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Szkofy podstawowe", 

b) rozdziale 801 10 - Girnnazja 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Girnnazjan, 

c) rozdziale 80120 - Licea ogolnoksztatcqce 



grupie wydatkow - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Licea og6lnoksztalcqce", 

d) rozdziale 80130 - Szkoly zawodowe 334 zl 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,SzkoIy zawodowe", 

e) rozdziale 80195 - Pozostala dzialalnoiC 175.767 zl 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Oplata za korzystanie z nieruchomoici 

bqdqcych w uzytkowaniu wieczystym Spoldzielni Mieszkaniowej 

,,Zarzewn; 

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

rozdziale 85305 - Zlobki 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Oplata za bezumowne korzystanie z nieruchomoici 

bqd9cej w uzytkowaniu wieczystym Spoldzielni Mieszkaniowej 

,,ZarzewW; 

4) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq 236.734 zl 

a) rozdziale 921 14 - Pozostale instytucje kultury 97.350 zl 

grupie wydatkow - Dotacje 

gminnym zadaniu pn. ,,Pozostale instytucje kultury", 

b) rozdziale 921 18 - Muzea 139.384 zi 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Zakup sarnochodu osobowo - dostawczego dla 

CMW w todzi"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 10. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta todzi  na 2016 rok o kwotq 6.265 zl 

Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 758 - R6zne rozliczenia 



rozdziale 7581 8 - Rezenvy og6lne i celowe 

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

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

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

realizowanych w ramach programow dofinansowywanych ze Srodk6w 

zewnqtrznych"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

3 11. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta todzi  na 20 16 rok o kwotq 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 801 - Oswiata i wychowanie 

rozdziale 80 120 - Licea ogolnoksztaicqce 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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

powiatowym zadaniu pn. ,,Projekt ,,Zapach Oskara - miqdzynarodowy 

program dla uczniow liceum rozwijajqcy umiejqtnoici z zakresu 

dziennikarstwa filmowego" (,,HerE smeLls Like Oscar - an international 

upskilling program of high school students in the field of film jouralism")"; 

zgodnie z zatqcznikiem Nr 2. 

3 12. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta todzi 

na 2016 rok wydatkow: 

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotq 

rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

z gminnego zadania pn. ,,Modemizacja Systemu Sygnalizacji 

Przeciwpozarowej w Hali Targowej ,,Gomiak" 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Modemizacja toalet w Hali Targowej 

,,Gomi&"; 



2) w dziale 750 - Administracja publiczna kwote 

z rozdzialu 75095 - Pozostala dziaialnoid 

gmpy wydatkbw - Zadania statutowe 

gminnych zadan pn.: 

a) ,,Osiedle Nowosolna" 4.000 z1, 

b) ,,Osiedle Zlotno" 610 zi, 

c) Osiedle Lublinek - Pienista" 320 zi, 

d) ,,Osiedle Zdrowie - Mania" 150 zi, 

do: 

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

- gmpy wydatkow - Zadania statutowe 1.080 zi 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Zakup materialow 

eksploatacyjnych do dmkarek i urzqdzeri wielofunkcyjnych oraz 

oprogramowan antywimsowych dla Rad Osiedli", 

- gmpy wydatkow - Inwestycje i zakupy 4.000 zl 

na realizacjq gminhego zadania pn. ,,Zakup komputera i urzqdzenia 

wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Nowosolna"; 

3) z dziaiu 750 - Administracja publiczna kwote 

rozdziah 75095 - Pozostala dzidalnoSC 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Osiedle Widzew - Wschod" 

do: 

dziaiu 801 - OSwiata i wychowanie 

rozdzialu 80101 - Szkoky podstawowe 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Prate inwestycyjne zwiqzane 

z doposaieniem silowni zewnqtrznej w Szkole Podstawowej nr 12 

w lodzi  - ul. Jurczyliskiego 113"; 

4) z dziah! 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoid 



grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnych zadan pn.: 

a) ,,Osiedle Koziny" 6.000 zi, 

b) ,,Osiedle Rokicie" 1.000 zi, 

do: 

dziaiu 853 - Pozostaie zadania w zakresie polityki spoiecznej 

rozdzialu 85305 - Ziobki 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Miejski Zespoi Ziobkbw"; 

5) z dziaiu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdziatu 75095 - Pozostaia dziaialnoSC 

gmpy wydatk6w - Zadania statutowe 

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

do: 

dziaiu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowisk 

rozdziatu 90095 - Pozostaia dziaialnoSC 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Utrzymanie pomnikow na terenie 

m. todzi"; 

6) z dziatu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdziah 75095 - Pozostaia dziaialnoSC 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Osiedle Koziny" 

do: 

dziaiu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdziatu 921 16 - Biblioteki 

grupy wydatkow - Dotacje 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,BibliotekiU; 

7) w dziale 801 - OSwiata i wychowanie kwote 



rozdziale 80104 - Przedszkola 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

z gminnego zadania pn. ,,Zakupy inwestycyjne dla potrzeb zywienia 

w przedszkolach miejskich" 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Zakup zmywarki kapturowej dla 

Przedszkola Miejskiego nr 218 w Eodzi - ul. Jurczyliskiego 113"; 

8) w dziale 801 - OSwiata i wychowanie kwote 

z rozdzialu 80 120 - Licea og6lnoksztaic$ce 

grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

powiatowego zadania pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do 

siatkowki plazowej oraz og6lnodostqpnej siiowni plenerowej do cel6w 

rekreacyjnych przy XXIX Liceum Ogolnoksztaicqcym w todzi, 

ul. Zelwerowicza 38/44 - budiet obywatelski" 

do: 

rozdziaiu 80101 - Szkoly podstawowe 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Bajkowa szkoia dla szeSciolatk6w" 

SP 149 z klasarni integracyjnymi w Lodzi, ul. Tatrzahska 69a - budzet 

obywatelski"; 

9) w dziale 85 1 - Ochrona zdrowia kwotq 

rozdziale 85 154 - Przeciwdziaianie alkoholizmowi 

gminnym zadaniu pn. ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwi4zywania 

Problemow Alkoholowych - zajqcia dodatkowe dla dzieci i miodzieiy 

szkol lodzkich" 

z grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

do grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki; 

10) w dziale 852 - Pomoc spoieczna kwote 

rozdziale 85201 - Placowki opiekunczo - wychowawcze 

z grupy wydatkow - Dotacje 



powiatowego zadania pn. , ,~rodki  przekazywane na pokrycie kosztow 

utrzymania wychowankow bqdqcych mieszkancami Powiatu L6di 

umieszczonych w plac6wkach opiekunczo-wychowawczych 

dzialajqcych na terenie innych powiatow" 

do grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. , ,~rodki  przeznaczone na 

pokrywanie procentowego udzialu gminy w wydatkach na dziecko, 

mieszkanca Lodzi umieszczonego w rodzinie zastqpczej zamieszkalej na 

terenie imego powiatu ni i  L6di"; 

11) w dziale 852 - Pomoc spoleczna kwotq 

z rozdziah 85201 - Plac6wki opiekunczo - wychowawcze 

grupy wydatkow - Dotacje 

powiatowego zadania pn. , ,~rodki  przekazywane na pokrycie kosztow 

utrzymania wychowankow bqdqcych mieszkancami Powiatu t o d i  

umieszczonych w placowkach opiekunczo-wychowawczych 

dziaiajqcych na terenie innych powiatow" 

do: 

rozdzialu 85204 - Rodziny zastqpcze 

grupy wydatk6w - Dotacje 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Srodki przeznaczone na 

pokrywanie wydatk6w na dziecko, mieszkanca todzi umieszczone 

w rodzinie zastqpczej zamieszkalej na terenie innego powiatu ni i  Powiat 

L0di": 

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

rozdziale 90095 - Pozostala dzialalnoSC 

z grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnego zadania pn. ,,Doposaienie miejsca rekreacji dla mieszkancow 

Osiedla na terenie zielonym usytuowanym miqdzy ul. Przyszkole 

a ul. Cieszkowskiego - algorytm" 

do grupy wydatk6w - Zadania statutowe 



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

zgioszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 13. Dokonuje siq zmiany w ,,Planie dochodow rachunku dochodbw jednostek, 

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

z zaiqcznikiem Nr 3. 

5 14. Wykonanie uchwafy powierza sie Prezydentowi Miasta Lodzi. 

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

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

z 2016 r. poz. 1017), wprowadza sie 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) Tabela Nr 10 pn. ,,Dochody z tytuiu wydawania zezwoleti na sprzedai napojow 

alkoholowych. Wydatki na realizacje zadan okreilonych w Miejskim Programie 

Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. Wydatki na realizacje zadah 

okreSlonych w Miejskim Programie Przeciwdziaiania Narkomanii" otrzymuje brzmienie 

jak w zaiqczniku Nr 5 do niniejszej uchwafy. 

5 16. Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogioszeniu w trybie 

przewidzianym dla akt6w prawa miejscowego. 

Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta todzi  

1 , Y  ' ' r : I < T O q  



Uzasadnienie 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian 

w-budzecie miasta todzi na 201 6 rok. 

Zwiekszenie planowanvch w hudiecie miasta todzi na 2016 rok dochod6w i wydatkbw 

( 5  1 - 2 uchwahrr 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq niiej wymienionych zmian: 

9 zwiqksza siq dochody w Biune Promocji Zatrudnienia i Obslugi DzialalnoSci 

Gospodarczej w wysokoici 34.998 zl; 

9 zwiqksza siq wydatki w wysokoici 34.998 zl; 

W zwiqzku z prawidlowym wykonaniem Uchwaiy Nr XXXIII/860/16 Rady Miejskiej 

w Lodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia przepisow porzqdkowych 

dotyczqcych przewozu osob i bagaiu taksowkami osobowymi oraz dodatkowych 

oznaczen identyfikujqcych taksowkq osobowq na obszarze Miasta Lodzi niezbqdne jest 

zabezpieczenie irodkow w ww. wysokoici, z tego w: 

Biune Promocji Zatrudnienia i Obslugi DzialalnoSci Gospodarczej w wysokoici 

24.998 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki zwiqzane 

z wykonywaniem zadan wiasnych gminy okreilonych ustawq o transporcie drogowym" 

na zakup ushgi wykonania (druku) tabliczek informacyjnych opatrzonych hologramem. 

Wydziale Techniczno - Gospodarczym w wysokosci 4.000 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzqdu" na zakup 

laminatora i gilotyny. 

Wydziale Informatyki w wysokoici 6.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego 

zadania majqtkowego pn. ,,Zakup narzedziowych systemow teleinformatycznych i sprzqtu 

komputerowego" na zakup drukarek. 

Zwiekszenie planowanych w hudiecie miasta todzi na 2016 rok dochodow i wydatkow 

( 5  3 - 4 uchwah). 



W budzecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 102.259 zl, z tego: 

9 dochodow w Wydziale Budietu w gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: 

c) pozostaie: - inne"; 

9 wydatk6w w Wydziale Informatyki z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania 

pn. ,,Wydatki zwiqzane z utrzymaniem infrastmktury projektu ,,Metropolitalna sick 

szerokopasmowego dostqpu do Intemetu". 

W zwiqzku z awariq kabla Swiatiowodowego wybudowanego w ramach projektu 

,,Metropolitalna sieC szerokopasmowego dostqpu do Intemetu" i przyznanym 

odszkodowaniem przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeli Sp6ika Akcyjna Vienna 

Insurance Group konieczne jest dokonanie ww. zmian. 

Zwiqkszenie Srodkow na ww. zadaniu pozwoli na rozpoczqcie postqpowania o udzielenie 

zam6wienia publicznego dotyczqcego naprawy kabla Swiatiowodowego. Po zakonczeniu 

postqpowania mozliwe bqdzie zwrocenie siq do firmy ubezpieczeniowej o ponowne 

rozpatrzenie szkody i ubieganie siq o ewentualne zwiqkszenie odszkodowania, gdyby okazaio 

siq, ze obecna kwota nie pokryia peinej jej wysokoici. 

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

L6 5 - 6 uchwaly). 

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

Spolecznej w todzi  o kwotq 2.000 zt, z tego: 

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

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

- dochody plac6wek opiekunczo - wychowawczych"; 

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

opiekunczo - wychowawcze". 

Dom Dziecka nr 9 mieszczqcy siq w todzi przy ul. Bednarskiej otrzymal darowiznq od 

Stowarzyszenia ,,SKN Inwestor" i zgodnie z wolq darczyncy Srodki przeznaczone zostanq na 

zakup aparatu fotograficznego. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta todzi  na 2016 rok dochodach i wdatkach (8 
7 - 9 uchwalv). 



W budzecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 

9 zwiqkszenia dochod6w w Wydziale Dysponowania Mieniem w gminnym zadaniu pn. 

,,4. Dochody z majqtku gminy: p) dochody realizowane przez Wydzial Dysponowania 

Mieniem: - dochody z tytuh uiytkowania wieczystego gruntu" w wysokoici 240.000 zk 

Powyiszego zwiqkszenia dokonuje siq w zwiqzku z uzyskaniem ponadplanowych 

dochodow zwiqzanych z realizacjq zadania. 

9 zmniejszenia wydatkbw w wysokoici 5.835.538 zl, z tego w: 

Oddziale Nadzoru WlaScicielskiego w wysokoici 4.403.629 z1, w niiej wymienionych 

gminnych zadaniach majqtkowych pn.: 

,,Wniesienie wkiadu pieniqinego na podwyzszenie kapitalu zakiadowego oraz objqcie 

udzialow w EXPO - L6di Sp. z 0.0. wynikajqce z realizacji programu ,,Budowa 

Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego EXPO Sp. z 0.0." w wysokoici 

1.207.900 zl; 

,,Wniesienie wkladu pienieznego na podwyzszenie kapitalu zakladowego oraz objqcie 

udzialow w Sp. z 0.0. Port Lotniczy t o d i  im. Wiadysiawa Reymonta wynikajqce 

z realizacji prograrnu ,,Rozbudowa Portu Lotniczego t 6 d i  im. Wladyslawa 

Reymonta" w wysokoici 3.173.100 zl; 

,,Nabycie udzialbw todzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. 

z o.o." w wysokoici 22.629 zl. 

Zmniejszenie wydatk6w w ww. zadaniach zwiqzane jest z niewykorzystaniem irodkow 

w roku biezqcym. 

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokoici 571.909 zl w gminnym zadaniu 

majqtkowym pn. ,,Urzqdzenie terenow rekreacyjnych wok61 Staw6w Wasiaka". 

W wyniku przeprowadzonego postqpowania przetargowego nie wyloniono Wykonawcy 

zadania. W zwiqzku z powyiszym, bioqc pod uwage czas jaki pozostal na wykonanie 

robbt w roku biezqcym, realizacja zadania nie bqdzie mozliwa. 



Zanqdzie Zieleni Miejskiej w wysokoici 100.000 zl z gminnego zadania majqtkowego, 

ujetego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. ,,Budowa odwiertu wod geotennalnych 

na potrzeby Aqua Park t o d i  Sp. z 0.0. oraz Z Z M .  

Powyisze zadanie nie bedzie realizowane w roku biezqcym. 

W Wydziale Sportu - Miejskim OSrodku Sportu i Rekreacji w wysokoici 760.000 zl 

z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Rewitalizacja i modemizacja obiektow 

rekreacyjnych MOSiR. 

Zmniejszenie wydatkbw zwiqzane jest z oszczqdnoSciarni irodkow zabezpieczonych na 

realizacjq ww. zadania. 

B zwiekszenia wydatk6w w wysokoici 6.075.538 zl, z tego w: 

Oddziale Nadzoru WlaScicielskiego w wysokoici 5.600.000 zl z przeznaczeniem na 

realizacje gminnego zadania pn. ,,Dopiata do Sp6lki z 0.0. ,,Port Lotniczy t 6 d i  im. 

Wladpsiawa Reymonta". 

Powyzsze irodki przeznaczone zostani) na biezqce funkcjonowanie spoiki do kolica 

2016 r. 

Wydziale Edukacji w wysokoici 180.100 zl z przeznaczeniem na realizacje nizej 

wymienionych zadah: 

gminnych pn. : 

,,Szkoiy podstawowe" w wysokoici 1.592 zk; 

,,Gimnazja7' w wysokoici 796 zi; 

powiatowych pn. : 

,,Licea ogolnoksztaicqce" w wysokoSci 1.61 1 zt; 

,,Szkoiy zawodowe" w wysokoici 334 zi. 

Powyisze zwiqkszenie wynika z koniecmoSci przeprowadzenia, przez Wojewbdzkq 

Stacje Sanitamo - Epidemiologicznq w todzi, badan pr6bek wody w kierunku bakterii 

Legionelli oraz wykonaniem termicznej dezynfekcji wewnqtrznej instalacji cieplej. 



gminnego pn. ,,Opiata za korzystanie z nieruchomosci bqdqcych w uzytkowaniu 

wieczystym Spoldzielni Mieszkaniowej ,,ZarzewX w wysokoici 175.767 zl; 

Powyzsze irodki przeznaczone zostanq na opiaty za korzystanie z niemchomoSci 

bqdqcych w uzytkowaniu wieczystym Spoidzielni Mieszkaniowej ,,ZarzewW, 

znajdujqcych siq przy: 

J ul. Przybyszewskiego 1931193A w Lodzi, na ktorej znajduje siq Przedszkole 

Miejskie nr 146, 

J Al. Smigiego - Rydza nr 38 w todzi, na kt6rej znajduje siq Przedszkole Miejskie 

nr 221, 

J ul. Standego nr 1 w Lodzi, na kt6rej znajduje siq Szkota Podstawowa nr 193, 

J u. Tatrzanska 59 w todzi, na kt6rej znajduje siq Przedszkole Miejskie nr 156, 

J ul. Tatrzanska 69A w todzi,  na ktorej znajduje siq Szkola Podstawowa nr 149. 

Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w wysokoici 58.704 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadani pn. ,,Opiata za bezumowne korzystanie z nieruchomoSci 

bqdqcej w uzytkowaniu wieczystym Sp6idzielni Mieszkaniowej ,,Zarzew"; 

Srodki przeznaczone zostanq na dokonanie opiaty za bezumowne korzystanie 

z niemchomoSci przy ul. Tatrzanskiej 27/29 w Lodzi, na ktorej znajduje siq iiobek Nr 2, 

wchodzqcy w sktad Miejskiego Zespotu Ztobkow w Lodzi, bqdqcej w uiytkowaniu 

wieczystym Spoidzielni Mieszkaniowej ,,ZarzewM. 

Wydziale Kultury w wysokoSci 236.734 zl z przeznaczeniem na realizacjq niiej 

wymienionych gminnych zadari: 

bieiqcego pn. ,,Pozostaie instytucje kultury" w wysokoSci 97.350 zk 

Powyzsze Srodki przekazane zostanq na zwiqkszenie dotacji podmiotowej dla Centrum 

Dialogu im. Marka Edelmana w zwivku ze wzrostem kosztow utrzymania m. in. 

opiat za energiq cieplnq, usiug serwisowych, uslug ogrodniczych, ushg zwiqzanych 

z myciem okien, wymianq siiownika przy fontannach (zalecenie BHP). 



Najwiqkszq pozycje stanowi wzrost oplat za energie cieplnq i jest zwiqzany 

z wymianq czynnika grzewczego w urzqdzeniach klimatyzacyjnych, ktore pelniq 

rowniei role systemu grzewczego. Wymiana tego czynnika nastqpila w ubieglym roku 

i byla niezbedna w celu dostosowania jej do warunkbw klimatycznych w Polsce. 

majqtkowego pn. ,,Zakup sarnochodu osobowo - dostawczego dla CMW w todzi" 

w wysokoici 139.384 zl; 

Uiytkowany obecnie przez Centralne Muzeum Wl6kiennictwa samochod marki Ford 

Transit jest wyeksploatowany i czesto ulega awariom. Samochod jest niezbednym 

narzedziem pracy dla muzeum. Sluiy do transportu eksponat6w, materialow 

potrzebnych do montowania wystaw, wyjazdow shzbowych oraz zakupow bieiqcych. 

W przypadku jego braku, muzeum bedzie zmuszone zamawiaC zewnqtrzne ustugi 

transportowe, co w znacznej mierze zwiekszy koszty funkcjonowania instytucji. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok wdatkach (6 10 - 11 

uchwah.). 

W budiecie na 2016 rok dokonuje sie niiej wymienionych zmian: 

> zmniejszenia wydatk6w w Wydziale Budietu w wysokosci 6.265 zl w gminnym 

zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa na realizacje zadah bieiqcych realizowanych w ramach 

programow dofinansowywanych ze irodkow zewnqtrznych"; 

k zwiekszenia wydatkow w Wydziale Edukacji w wysokoici 6.265 zl 

z przeznaczeniem na realizacje powiatowego zadania pn. ,,Projekt ,,Zapach Oskara - 
miedzynarodowy program dla uczni6w liceum rozwijajqcy umiejetnoici z zakresu 

dziennikarstwa filmowego" (,,HerE smeLls Like Oscar - an international upskilling 

program of high school students in the field of film jouralism")"; 

Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na zakup ushg zwipanych z organizacjq 

mobilnoici zagranicznych uczniow w tyrn: bilety lotnicze, transport lokalny, koszty 

pobytu. 

Przeniesienia planowanvch w budiecie miasta todzi na 2016 rok wvdatk6w (6 12 

uchwah.). 



W ,,Halach Targowych" dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 46.000 zl 

z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Modemizacja Systemu Sygnalizacji 

Przeciwpozarowej w Hali Targowej ,,Gomi&" z przeznaczeniem na realizacje nowego 

gmimego zadania majqtkowego pn. ,,Modernizacja toalet w Hali Targowej ,,G6miak". 

Wykonanie modemizacji toalet pozwoli na doprowadzenie tych pomieszczen do wymog6w 

sanitamo - epidemiologicznych, podniesienie standard6w technicznych, a przede wszystkim 

dostosuje je dla potrzeb os6b niepelnosprawnych. 

Sfinansowanie zadania nastqpi z oszczqdnosci poprzetargowych. 

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

5.080 zl z z gmimych zadan pn.: 

9 ,,Osiedle Nowosolna" w wysokoici 4.000 zl; 

9 ,,Osiedle Zlotno" w wysokoici 610 zk 

9 ,,Osiedle Lublinek - Pienista" w wysokoici 320 zl; 

,,Osiedle Zdrowie - Mania" w wysokoici 150 zl; 

do Wydzialu Informatyki z przeznaczeniem na realizacje gminnych zadan: 

majqtkowego pn. ,,Zakup komputera i urzqdzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla 

Nowosolna" w wysokoici 4.000 zl; 

Powyiszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z uchwatq Nr 83/24/20] 6 Rady Osiedla 

Nowosolna z dnia 6 wzeinia 2016 r. 

biezqcego pn. ,,Zakup material6w eksploatacyjnych do drukarek i urzqdzen 

wielofunkcyjnych oraz oprogramowah antywirusowych dla Rad Osiedli" w wysokosci 

1.080 zl: 

Powyzszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z niiej wymienionymi uchwalami: 

J Nr 98/24/16 Rady Osiedla Zlotno" z dnia 4 lipca 2016 r., 

J Nr 53/16/16 Rady Osiedla Zdrowie - Mania z dnia 22 sierpnia 2016 r., 

J Nr 17/XXII/2016 Rady Osiedla Lublinek - Pienistaz dnia 10 sierpnia 2016 r. 



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

8.168 zl z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Widzew - Wsch6d" do Wydzialu Edukacji 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Prate inwestycyjne 

zwiqzane z doposaieniem silowni zewnqtrznej w Szkole Podstawowej nr 12 w todzi - ul. 

Jurczynskiego 113". 

Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z uchwalami Rady Osiedla Widzew - Wschbd 

Nr 67/15/16 z dnia 8 czenvca 2016 r. i Nr 73/17/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r., zgodnie 

z kt6rymi Srodki przeznaczone zostanq na zakup i montai wzqdzenia silowego (wioilarz, 

pylon i wyciqg) stanowiqcego doposaienie silowni zewnqtrznej. 

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

7.000 zl z gminnych zadan pn.: 

9 ,,Osiedle Koziny" w wysokoSci 6.000 zl; 

9 ,,Osiedle Rokicie" wysokoSci 1.000 zl; 

do Miejskiego Zespolu ~lobk6w w Lodzi z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania 

pn. ,,Miejski Zesp61 Zlobkow". 

Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z nizej wymienionymi uchwalami Rad Osiedli: 

J Nr 65/16/2016 Rady Osiedla Koziny z dnia 21 lipca 2016 r., zgodnie z ktoq Srodki 

w wysokoici 6.000 zl przeznaczone zostanq dla Zlobka Miejskiego nr 15 przy 

ul. Wapiennej 29 na zakup zabawek atestowanych; 

J Nr 105/XX/2016 Rady Osiedla Rokicie z dnia 25 sierpnia 2016 r., zgodnie z ktorq Srodki 

w wysokoici 1.000 zl przeznaczone zostanq dla Zlobka Nr 13 przy ul. Rogoziliskiego 2 

na wspolorganizacjq imprezy botonarodzeniowej w dniu 16 grudnia br. 

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

1.500 zl z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Karolew Retkinia - Wsch6d" do Wydzialu 

Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Utrzymanie 

pomnik6w na terenie m. Lodzi". 



Zgodnie z uchwatq Nr 94/21/16 Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wsch6d z dnia 6 wrzeinia 

2016 r. Srodki przeznaczone zostanq na wykonanie i wmurowanie tablicy pamiqtkowej na 

obelisku Krzyz - Kapliczka zlokalizowanym w todzi  przy ul. Retkinskiej 127 z naniesionym 

napisem o treici: ,,W 100. rocznice stacjonowania pododdzial6w Parku Amunicyjnego 

Legion6w Polskich w Retkini 1916 - 19171 Rada Osiedla Karolew - Retkinia Wschbd 2016". 

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

6.666 zl z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Koziny" do Wydzialu Kultury z przeznaczeniem 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Biblioteki". 

Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwipku z nizej wymienionymi uchwalami Rady Osiedla 

Koziny z dnia 5 wrzeinia 2016 r.: 

J Nr 72/18/2016, zgodnie z ktorq irodki w wysokoici 2.000 zl przeznaczone zostanq na 

organizacje spotkania mikotajkowego dla dzieci z Osiedla Koziny w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej t o d z  - Polesie przy ul. Diugosza 719, 

J Nr 75/18/2016, zgodnie z kt6rq Srodki w wysokoici 4.666 zl przeznaczone zostanq na 

zakup nowoici wydawniczych, lektur szkolnych, pomocy naukowych, publikacji 

stanowiqcych kanon literatury polskiej i powszechnej oraz audiobookow, z tego dla: 

- Miejskiej Biblioteki Publicznej L6di - Polesie mieszczqcej siq w todzi  przy 

ul. Dhgosza 719 w wysokoSci 2.333 zl, 

- Miejskiej Biblioteki Publicznej t 6 d i  - Polesie Filia nr 17 mieszczqcej siq w Lodzi przy 

ul. Ossowskiego 4 w wysokoici 2.333 zl. 

W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoSci 98.599 zl, z tego: 

9 z gminnego zadania pn. ,,Zakupy inwestycyjne dla potrzeb zywienia w przedszkolach 

miejskich" w wysokosci 10.000 zl na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Zakup zmywarki 

kapturowej dla Przedszkola Miejskiego nr 21 8 w todzi  - ul. Jurczfiskiego 113"; 

Istniejqca zmywarka w ww. przedszkolu ulegla awarii i z racji wyeksploatowania nie jest 

mozliwa jej naprawa. Kuchnia przygotowuje codziennie okolo 450 posilk6w na potrzeby 

dzieci z Przedszkola nr 218 oraz uczniow Szkoiy Podstawowej nr 12 i Gimnazjum 

Publicznego nr 29. W zwiqzku z powyzszym niezbedne jest dokonanie zakupu nowej 

zmywarki. 



9 z powiatowego zadania majqtkowego pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do 

siatk6wki plazowej oraz og6lnodostqpnej silowni plenerowej do cel6w rekreacyjnych przy 

XXIX Liceum Ogolnoksztaicqcym w Lodzi, ul. Zelwerowicza 38/44 - budzet 

obywatelski" w wysokoici 44.000 zi z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania 

pn. ,,Bajkowa szkoia dla szeiciolatk6w" SP 149 z klasami integracyjnymi 

w Lodzi, ul. Tatrzanska 69a - budzet obywatelski"; 

Przeniesione Srodki pozwolq na doposazenie w meble szkolne tj. iawki, krzesia, tablice, 

drabinki gimnastyczne now0 wybudowanego budynku szkoly. 

9 w gminnym zadaniu pn. ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow 

Alkoholowych - zajqcia dodatkowe dla dzieci i mlodzieiy szk6ilodzkich" w wysokoici 

44.599 zl; 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq na wypiatq gwiadczen z tytulu zawarcia umow - zlecen 

(wraz z przyslugujqcymi skladkami na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy), 

z osobami prowadzqcymi zajqcia oraz z osobami sprawujqcymi opiekq nad uczestnikami 

zajqC jakie odbywajq siq w plac6wkach oiwiatowych. 

W Miejskim Oirodku Pomocy Spolecznej w todzi dokonuje siq przeniesienia wydatkow 

w wysokoici 100.000 z1 z powiatowego zadania, wykonywanego na podstawie porozumien 

(um6w) miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego pn. , ,~rodki  przekazywane na pokrycie 

kosztow utrzyrnania wychowankow bqdqcych mieszkahcami Powiatu t 6 d i  umieszczonych 

w plac6wkach opiektniczo-wychowawczych dziaiajqcych na terenie innych powiat6w" 

z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadan, wykonywanych na podstawie 

porozumien (um6w) mi4dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego: 

9 gminnego pn. , ,~rodki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziaiu gminy 

w wydatkacb na dziecko, mieszkahca Lodzi umieszczonego w rodzinie zastqpczej 

zamieszkalej na terenie innego powiatu niz L6dY w wysokoici 23.555 zl; 

9 powiatowego pn. , ,~rodki  przeznaczone na pokrywanie wydatkow na dziecko, 

mieszkahca Lodzi umieszczone w rodzinie zastqpczej zamieszkaiej na terenie innego 

powiatu niz Powiat t 6 d Y  w wysokoici 76.445 zi. 



Powyiszego przeniesienia dokonuje siq celem zabezpieczenia Srodkow na umieszczenie 

dzieci w instytucjonalnej pieczy zastqpczej na terenie innych powiatow. 

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 

46.600 zl z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Doposazenie miejsca rekreacji dla 

mieszkkc6w Osiedla na terenie zielonym usytuowanym miqdzy ul. Przyszkole 

a ul. Cieszkowskiego - algorytm" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. 

,,Wydatki na realizacjq zadan zgioszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)". 

Zgodnie z uchwaiq Nr 1 1 1 /XXI/2016 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 wrzeinia 20 16 r. Srodki 

przeznaczone zostanq na remont chodnikow z kostki brukowej na terenie rekreacyjnym 

usytuowanym pomiqdzy ulicq Przyszkole a ulicq Cieszkowskiego (obrqb G-l dziaiek 21/24 

i 21/25. 

Zmianv w ,.Planie dochod6w rachunku dochod6w iednostek. o kt6rych mowa w art. 223 

ust 1, oraz wydatk6w nimi finansowanych na 2016 rok" 18 13 uchwalv). 

Dokonuje siq zmiany w rachunkach dochodow jednostek oraz wydatkow nimi finansowanych 

w Wydziale Edukacji. 

Zmiana planu dochoddw wi@e siq przede wszystkim ze wzrostem dochodow z tytufu: 

9 wpiywow z tytuh zawarcia nowych um6w na wynajem pomieszczen; 

> przekazanie darowizn pieniqznych; 

9 sprzedazy ushg w dziedzinie edukacji, kultury i rekreacji; 

9 przyznanych odszkodowk za utracone lub uszkodzone mienie. 

Wydatkowanie zgromadzonych Srodkow nastqpi zgodnie z uchwaiq Rady Miejskiej w Lodzi 

Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 wrzeinia 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia 

dochodow przez jednostki budzetowe prowadzqce dziatalnoSC okreilonq w ustawie o systemie 

oiwiaty, nadzorowane przez miasto t o d i  (z p6in. zm.). 

Powyzsze Srodki finansowe przeznaczone zostanq m, in. na: 

wydatki bieiqce: 

J zakup materialow i pomocy dydaktycznych; 

J zakup usiug remontowych z w i ~ a n y c h  z usuniqciem szkod, 



J zakup energii cieplnej i elektrycznej, opiaty za odprowadzanie Sciek6w i gospodarowanie 

odpadami. 

wydatki majqtkowe: 

J zakup, przez Szkole Podstawowq nr 34, prasy do odpadow. 

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

w s~rawie  uchwalenia budietu miasta todzi na 2016 rok (6 15 uchwak). 

Powyisze dotyczy zmian: 

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

miasta todzi  na 2016 rok", ktore zostaly ujete w jednolitym tekicie stanowiqcym 

zalqcznik Nr 4 do niniejszej uchwaky. 

9 Tabeli Nr 10 pn. ,,Dochody z tytutu wydawania zezwoleh na sprzedai napojow 

alkoholowych. Wydatki na realizacje zadan okreilonych w Miejskim Programie 

Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych. Wydatki na realizacje zadan 

okreilonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii", ktore zostaly ujqte 

w jednolitym tekicie stanowiqcym zalqcznik Nr 5 do niniejszej uchwaky. 






















































