
Druk Nr 30812016 

Projekt z dnia 7 listopada 2016 r 

AUTOPOPRAWKA 

PREZYDENTA MIASTA tODZI 

z dnia4l-l listopada 2016 r. 

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

w budiecie miasta todzi  na 2016 rok. 

W projekcie uchwaty Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian 

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

1) dodaje sig 1 - 2 w brzmieniu: 

,,§ 1.  Zwiqksza siq dochody budietu miasta todzi na2016 rok o kwotq 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 

rozdziale 75416 - Strai gminna (miejska) 

dochody bieiqce 

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

zgodnie z zafqcznikiem Nr 1. 

2. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi  na 201 6 rok o kwote 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 

rozdziale 75416 - Straz gminna (miejska) 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnyrn zadaniu pn. ,,Wydatki zaplanowane na dzialalnoSC Straiy 

Miejskiej"; 



zgodnie z zatqcznikiem nr 2."; 

2) dotychczasowe 5 1 - 4 otrzymujq odpowiednio numeracjq 3 - 6; 

3) dodaje siq 5 7 - 10 w hrzmieniu: 

,,§ 7. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 80 1 - Oiwiata i wychowanie 

rozdziale 801 10 - Gimnazja 

dochody bieqce w tym: na programy finansowane z udzialem Srodkbw, 

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

gminnym zadaniu pn. ,,8.2. ~ r o d k i  finansowe pochodzqce ze ir6del 

zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 344) Projekty Erasmus+ 

2016/2018 - ,,Woda w naszym mieicie" - (,,Water in our Word")"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 

5 8. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta todzi  na 201 6 rok o kwotq 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 801 - OSwiata i wychowanie 

rozdziale 80 1 10 - Gimnazja 

grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udziatem Srodkow, o ktorych 

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

gminnym zadaniu pn. ,,Projekt ,,Woda w naszym mieicie" (,,Water in our 

World")"; 

zgodnie z zatqcznikiem Nr 2. 

5 9. Zwiqksza siq dochody budietu miasta todzi  na 2016 rok o kwotq 



Zwiekszenia dochodow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 8521 1 - ~wiadczenie wychowawcze 

dochody bieiqce 

gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubiegtych: 

- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu panstwa na 

realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

5 10. Zwieksza siq wydatki hudietu miasta Lodzi na 2016 rok o kwote 

Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 8521 1 - ~wiadczenie wychowawcze 

grupie wydatk6w - Dotacje 

gminnym zadaniu pn. ,,Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych 

z budzetu panstwa na realizacje zadan z zakresu administracji rzqdowej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

4) dotychczasowe § 5 - 6 otrzyrnujq odpowiednio numeracjq I 1  - 12; 

5) 3 1 l - 12 otrzymujq brzmienie: 

,, 5 11. Zwieksza siq dochody budzetu miasta todzi na 201 6 rok o kwote 2.886 z1 

Zwiekszenia dochodow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

1) rozdziale 85201 - Plac6wki opiekunczo - wychowawcze 

dochody biezqce 



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

jednostki budietowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: 

e) pozostale: - dochody plac6wek opiekunczo - wychowawczych"; 

2) rozdziale 85203 - OSrodki wsparcia 886 zl 

dochody bieiqce 

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

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1.  

12. Zwieksza sie wydatki budietu miastakodzi na2016 rok o kwotq 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

1) rozdziale 85201 - Placowki opiekuriczo - wychowawcze 2.000 zi 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

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

2) rozdziale 85203 - OSrodki wsparcia 886 zl 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Domy dziennego pobytu"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

6) dodaje siq 13 - 15 w brzmieniu: 

,,§ 13. Zwieksza siq dochody budietu miasta todzi  na2016 rok o kwotq 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 926 - Kultura fizyczna 

rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej 

dochody biezqce 

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

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 



5 14. Zwieksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwote 

Zwiekszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 926 - Kultura fizyczna 

rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej 

gmpie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Mistrzostwa Polski Samorzqdowcow w pilce noznej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 15. Zwieksza sie dochody budiet miasta Lodzi na 201 6 rok o kwote 4.693.957 zl 

zgodnie z informacjq o kwotach subwencji ogolnej na 2016 rok dla jednostek 

samorzqdu terytorialnego wg decyzji Ministra Finansow. 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 758 - R6ine rozliczenia 

rozdziale 75801 - CzeSC, oiwiatowa subwencji og6lnej dla jednostek 

samorzqdu terytorialnego 

dochody biezqce 

z tego: 

1) zmniejszenie gminnego zadania pn. ,,7a. Subwencja ogolna - gmina. 

11. CzeiC oiwiatowa" 2.596.993 zl; 

2) zwiekszenie powiatowego zadania pn. ,,7b. Subwencja og6lna - powiat. 

1. Czeic oiwiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzqdu 

terytorialnego" 7.290.950 zl; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1 ."; 

7) dotychczasowe 5 7 - 9 otrzymujq odpowiednio numeracje 16 - 18; 

8) 5 16 otrzymuje brzmienie: 



,,§ 16. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi  na 2016 rok o kwotq 262.621 zi 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

1) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotq 240.000 zl 

rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomoiciami 

dochody bieiqce 

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

realizowane przez Wydziai Dysponowania Mieniem: - dochody z tytuiu 

uzytkowania wieczystego gruntu"; 

2) dziale 801 - OSwiata i wychowanie o kwotq 

rozdziale 80 120 - Licea ogolnoksztalcqce 

dochody biezqce w tyrn: na programy finansowane z udziaiem Grodkow, 

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

powiatowym zadaniu pn. ,,8.2. ~ r o d k i  finansowe pochodzqce ze zrodei 

zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 295) Projekty Erasmus+ 

20161201 8 - ,,Rozwoj nauczyciela sukcesem ucznia"; 

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

rozdziale 85333 - Powiatowe urzqdy pracy 

dochody biezqce 

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

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1 ."; 

9) w 5 17: 

a) kwotq 5.835.538 zl zastqpuje siq kwotq 9.894.649 zl, 

b) dodaje siq pkt 1 w brzmieniu: 

,,l) w dziale 600 -Transport i lqcznoiC o kwotq 1.1 16.270 zl 

rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi 

gminne) 



grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

powiatowym zadaniu pn. ,,Przebudowa ukladu drogowego wok01 

stadionu Lodi Widzew" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej;", 

c) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje odpowiednio numeracjq 2, 

d) dodaje siq pkt 3 w brzmieniu: 

,,3) w dziale 757 - Obshga dlugu publicznego o kwotq 1.231.355 z1 

rozdziale 75702 - Obshga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek 

jednostek samorz+du terytorialnego 

grupie wydatk6w - Obstuga dlugu 

gminnym zadaniu pn. ,,Odsetki, oplaty i prowizje ad kredytow 

bankowych";", 

e) dotychczasowe pkt 2 - 4 otrzymujq odpowiednio nurneracje 4 - 6, 

f) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwotq 2.283.395 zl 

a) rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

1.500.000 zl 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gmimym zadaniu pn. ,,RAZEM DLA RADOGOSZCZA: 

Powiqkszenie teren6w rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschod 

- budzet obywatelski", 

b) rozdziale 90095 - Pozostala dzia1alnoSC 783.395 zl 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Urzqdzenie terenow rekreacyjnych wok01 

StawClw Wasiaka";", 

10) 5 18 otrzymuje brzmienie: 



,,§ 18. Zwieksza siq wydatki budzetu miasta todzi na2016 rok o kwote 14.449.227 zl 

Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 

1) w dziale 600 - Transport i iqcznoSC o kwote 10.000 zi 

rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi 

gminne) 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

powiatowym zadaniu pn. ,,Budowa drogi podziemnej wraz z ptytq rynku 

NCL i parkingiem pod rynkiem" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej; 

2) dziale 750 - Administracja publiczna o kwote 5.600.000 zl 

rozdziale 75095 - Pozostala dziaialnoSd 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Doplata do Spotki z 0.0. ,,Port Lotniczy t o d i  im. 

Wtadysiawa Reymonta"; 

3) dziale 754 - Bezpieczelistwo publiczna i ochrona przeciwpozarowa 

o kwote 100.000 zl 

rozdziale 75404 - Komendy wojewodzkie policji 

grupie wydatkow - lnwestycje i zakupy 

powiatowym zadaniu pn. ,,Sfinansowanie zakupu sprzetu informatycznego 

z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji"; 

4) dziale 801 - OSwiata i wychowanie o kwote 4.418.600 zl 

a) rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe 76.592 zl 

- grupie wydatk6w - Dotacje 75.000 zt 

gminnym zadaniu pn. ,,Dotacja dla szkol podstawowych 

publicznych", 

- grupie wydatkow - Zadania statutowe 1.592 zl 

gminnym zadaniu pn. ,,Szkoly podstawowe", 

b) rozdziale 801 02 - Szkoly podstawowe specjalne 56.200 zt 



grupie wydatkow - Dotacje 

powiatowym zadaniu pn. ,,Szkoiy podstawowe specjalne 

niepubliczne", 

c) rozdziale 80104 - Przedszkola 1.500.000 zl 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skiadki 

gminnym zadaniu pn. ,,Przedszkola", 

d) rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne 17.200 zi 

grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz osob fizycznych 

gminnym zadaniu pn. ,,Przedszkola specjalne", 

e) rozdziale 801 10 - Gimnazja 405.796 zi 

- grupie wydatkow - Dotacje 405.000 zi 

gminnym zadaniu pn. ,,Gimnazja niepubliczne", 

- grupie wydatkow - Zadania statutowe 796 zi 

gminnym zadaniu pn. ,,Gimnazjan, 

f) rozdziale 80120 - Licea og6lnoksztakc~ce 1.611 zl 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Licea ogolnoksztalc~ce", 

g) rozdziale 801 30 - Szkoly zawodowe 1.045.334 zi 

- grupie wydatkow - Dotacje 1.045.000 zi 

powiatowych zadaniach pn.: 

- ,,Szkoly zawodowe niepubliczne" 610.000 zl, 

- ,,Dotacja dla szk6i zawodowych publicznych" 435.000 zi, 

- grupie wydatkbw - Zadania statutowe 334 zl 

powiatowym zadaniu pn. ,,Szkob zawodowe", 

h) rozdziale 80134 - Szkoiy zawodowe specjalne 60.500 zl 

grupie wydatkow - Dotacje 

powiatowym zadaniu pn. ,,Szkoty zawodowe specjalne niepubliczne", 

i) rozdziale 80149 - Realizacja zadah wymagaj4cych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i rnetod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziaiach 

przedszkolnych w szkolach podstawowych 

i innych formach wychowania przedszkolnego 

567.000 zi 



- grupie wydatkow - Dotacje 3 17.000 z1 

gminnych zadaniach pn.: 

- ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" 

209.000 zl, 

- ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" 95.000 zl, 

- ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w innych fonnach wychowania 

przedszkolnego - niepubliczne" 13.000 zl, 

- grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 250.000 zl 

gminnym zadaniu pn. ,,Realizacja zadan wymagajqcych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkolach 

podstawowych", 

j) rozdziale 80150 - Realizacja zadan wymagajqcych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, 

girnnazjach, liceach og61nokszta1cqcych liceach 

profilowanych i szkolach zawodowych oraz 

szkolach artystycznych 512.600 zl 

- grupie wydatkow - Dotacje 182.600 zl 

- gminnym zadaniu pn. ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach 

podstawowych niepublicznych" 75.000 zl, 

- gminnym zadaniu pn. ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach 

podstawowych publicznych" 36.000 zl, 

- gminnym zadaniu pn. ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w gimnazjach 

niepublicznych" 37.000 zl, 

- powiatowym zadaniu pn. ,,Zadania wymagajqce stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach 



zawodowych niepublicznych" 34.600 zi, 

- grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 330.000 zl 

powiatowym zadaniu pn. ,,Realizacja zadari wymagajqcych 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i miodziezy w liceach og6lnoksztaicqcych, szkolach zawodowych 

i szkoiach artystycznych", 

k) rozdziale 80 195 - Pozostala dzialalnoSC 175.767 zl 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Opiata za korzystanie z nieruchomoSci 

bqdqcych w uzytkowaniu wieczystym Sp6ldzielni Mieszkaniowej 

,,Zarzewn; 

5) dziale 852 - Pomoc spoieczna o kwotq 2.815.402 zi 

a) rozdziale 85201 - Placowki opiekunczo - wychowawcze 1.323.714 zi 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skiadki 

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

b) rozdziale 85202 - Domy pomocy spotecznej 726.275 zt 

powiatowych zadaniach pn.: 

- ,,Publiczne domy pomocy spoiecznej" 662.973 zl 

- grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skiadki 629.773 z1, 

- grupie wydatk6w - Zadania statutowe 33.200 zi, 

- ,,Niepubliczne domy pomocy spoiecznej" 63.302 zi 

grupie wydatk6w - Dotacje, 

c) rozdziale 85203 - OSrodki wsparcia 57.951 zi 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skiadki 

gminnych zadaniach pn.: 

- ,,Domy dziennego pobytu" 20.127 zt, 

- ,,Domy dziennego pobytu dla osob niepelnosprawnych" 37.824 zl, 

d) rozdziale 85204 - Rodziny zastqpcze 480.000 zl 

grupie wydatkow - Dotacje 

powiatowym zadaniu pn. , ,~rodki  przeznaczone na pokrywanie 

wydatk6w na dziecko, mieszkanca Lodzi umieszczone w rodzinie 

zastepczej zamieszkalej na terenie innego powiatu niz Powiat Lbdi", 



e) rozdzialu 8521 9 - OSrodki pomocy spolecznej 227.462 zl 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

gminnych zadaniach pn.: 

- ,,Wydatki na utrzymanie oSrodk6w pomocy spolecznej" 196.681 z1, 

- ,,Dodatek do wynagrodzen oraz dofinansowanie kosztow szkolenia 

dla pracownik6w socjalnych" 5.063 zl, 

- ,,Wydatki na utrzymanie Wydzialu Wspierania Rodzinnej Pieczy 

Zastqpczej" 25.718 zl; 

6) dziale 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotq 160.591 zt 

a) rozdziale 85305 - Zlobki 134.204 z1 

- grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 75.500 zl 

gminnym zadaniu pn. ,,Miejski Zespol Zlobkow", 

- grupie wydatkow - Zadania statutowe 58.704 zl 

gminnym zadaniu pn. ,,Oplata za bezumowne korzystanie 

z nieruchomoici bqdqcej w uiytkowaniu wieczystym Spoldzielni 

Mieszkaniowej ,,ZarzewU, 

b) rozdziale 85333 - Powiatowe urzqdy pracy 26.387 zl 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki dotyczqce Powiatowego Urzqdu 

Pracy w lodzi"; 

7) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwote 814.200 zl 

a) rozdziale 85401 - ~wietlice szkole 460.000 zl 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

gminnym zadaniu pn. ,,~wietlice dla uczniow i wychowank6wn, 

b) rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 29.000 z1 

grupie wydatkow - Dotacje 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", 

c) rozdziale 85410 - Intematy i bursy szkolne 325.200 z1 

grupie wydatkow - Dotacje 

powiatowych zadaniach pn.: 

- ,,Bursy szkolne niepubliczne" 300.000 zl, 



- ,,Dotacja dla burs szkolnych publicznych" 25.200 zl; 

8) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwotq 260.000 zl 

rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Razem dla Radogoszcza: powiqkszenie terenow 

rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz - Wschod - budzet obywatelski - 

wieloletnie - edycja 2016 r." - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej; 

9) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq 270.434 zl 

a) rozdziale 92109 - Domy i oSrodki kultury, Swietlice i kluby 33.700 zt 

grupie wydatkow - Dotacje 

gminnym zadaniu pn. ,,Domy kultury", 

b) rozdziale 921 14 - Pozostale instytucje kultury 

grupie wydatkow - Dotacje 

gminnym zadaniu pn. ,,Pozostale instytucje kultury", 

c) rozdziale 921 18 - Muzea 139.384 zl 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

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

CMW w todzi"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

11) dodaje siq 5 19 - 23 w brzmieniu: 

,,§ 19. Zmniejsza siq deficyt budzetu miasta Lodzi na2016 rok o kwotq 402.000 z1 

§ 20. Zwiqksza siq rozchody w 2016 roku o kwotq 

z tytutu splaty kredytow zagranicznych; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 3. 



3 21. Deficyt budzetu Miasta wynosi 

i zostanie sfinansowany: 

1) dlugoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym 

w wysokoici 128.894.955 z1 

2) poiyczkami z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysokoici 3.500.000 zl 

3) wolnymi Srodkami jako nadwyzkq Srodkow pienieinych na rachunku 

biezqcym budzetu, wynikajqcych z rozliczen kredytaw i pozyczek z lat 

ubieglych w wysokoici 21.946.643 zl 

§ 22. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 154.000 z1 

Zrnniejszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 758 - Roine rozliczenia 

rozdziale 7581 8 - Rezerwy og6lne i celowe 

gmpie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa na zadania majqtkowe realizowane 

w ramach dofinansowania ze Srodk6w zewnetrznych"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 

8 23. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwote 

dziale 801 - Oiwiata i wychowanie 

1) rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe 70.000 zl 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Wykonanie studium wykonalnoici dla piqciu 

placowek oiwiatowych w todzi aplikujqcych do programu edukacji 

ogolnej"; 

2) rozdziale 801 30 - Szkoly zawodowe 70.000 zl 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

powiatowych zadaniach pn.: 



a) ,,Wykonanie studium wykonalnoici dla czterech szkok zawodowych 

w Lodzi aplikujacych do programu ksztalcenia zawodowego 

i ustawicznego" 56.000 zl, 

b) ,,Wykonanie studium wykonalnoici dla Centrum Ksztalcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w todzi  aplikujqcego do programu 

ksztatcenia zawodowego i ustawicznego" 14.000 zl; 

3) rozdziale 80134 - Szkoly zawodowe specjalne 14.000 zl 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wykonanie studium wykonalnoici dla Zespolu 

Szkol Zawodowych Specjalnych nr 2 w todzi  aplikuj$cego do programu 

ksztatcenia zawodowego i ustawicznego"; 

zgodnie z zatqcznikiem Nr 2."; 

12) dotychczasowe 5 10 - 16 otrzymujr) odpowiednio numeracjq 5 24 - 29; 

13)w § 26: 

a) dodaje siq pkt 1 w brzmieniu: 

,,I) z dzialu 600 - Transport i lr)cznoid kwotq 

rozdziaiu 60095 - Pozostala dziatalnoiC 

grupy wydatkow - Wynagrodzenia i sktadki 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej 

,,Zarzr)d Dr6g i Transportu" 

do: 

a) dzialu 7 10 - DziatalnoiC uslugowa 20.025 zt 

rozdziatu 71 002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 

grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzyrnanie jednostki 

budzetowej ,,Zarzr)d Inwestycji Miejskich", 

b) dzialu 750 - Administracja publiczna 4.460 zl 

rozdzialu 75085 - Wspolna obsiuga jednostek samorzr)du terytorialnego 



grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki 

budzetowej ,,Centrum Usiug Wsp61nychn';", 

b) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje odpowiednio numeracjq 2, 

c) dodaje siq pkt 3 w brzmieniu: 

,,3) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdziah 75075 - Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na 

rzecz wspierania przygotowania i realizacji projektow finansowanych 

z funduszy UE oraz wydatki zwiqzane z dziatalnoiciq Sekcji Miasta todzi 

w ramach Regionalnego Biura Wojewodztwa todzkiego w Brukseli" 

do: 

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

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Zakup narzqdziowych systemow 

teleinformatycznych i sprzetu komputerowego";", 

d) dotychczasowe pkt 2 - 3 otrzymujq odpowiednio numeracje 4 - 5, 

e) dodaje siq pkt 6 - 7 w brzmieniu: 

,,6) z dziah 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdziaiu 75095 - Pozostala dziaialnoSC 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnych zadari pn.: 

a) ,,Osiedle Piastow - Kurak" 

b) ,,Osiedle Chojny - Dqbrowa" 

c) ,,Osiedle Rokicie" 

d) ,,Osiedle Zarzew" 

16.190 zl, 

1.754 zl, 

1 .ooo zl, 

9.148 zl, 



dziaiu 801 - OSwiata i wychowanie 

- rozdziaiu 80 10 1 - Szkoiy podstawowe 3.324 zl 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Szkoly podstawowe", 

- rozdziaiu 80102 - Szkoly podstawowe specjalne 754 z1 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacje powiatowego zadania pn. ,,Szkoiy podstawowe specjalne", 

- rozdziaiu 80104 - Przedszkola 2 1.690 z1 

gmpy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacje gminnego zadania pn. ,,Przedszkola", 

- rozdzialu 80 1 10 - Gimnazja 1.162 zt 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacje gminnego zadania pn. ,,Gimnazjan, 

- rozdzialu 80120 - Licea ogolnoksztaicqce 1.162 zt 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

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

7) z dziaiu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdziaiu 75095 - Pozostaia dziaialnoid 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Osiedle Gorniak" 

do: 

dzialu 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziaiu 85203 - OSrodki wsparcia 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Domy dziennego pobytu";", 

f) dotychczasowy pkt 4 otrzymuje odpowiednio numeracje 8; 

g) w pkt 8: 

- kwotq 7.000 zi zastepuje siq kwotq 9.900 zl, 

- dodaje siq lit. c w brzmieniu ,,Osiedle Ruda" 2.900 zl, 

h) dodaje siq pkt 9 w brzmieniu: 



,,9) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostata dzialalnoit 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gmimego zadania pn. ,,Osiedle Ruda" 

do: 

dzialu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

rozdzialu 85407 - Placowki wychowania pozaszkolnego 

gmpy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Placowki wychowania 

pozaszkolnego";", 

i) dotychczasowe pkt 5 - 6 otrzymujq odpowiednio numeracje 10 - 1 1, 

j) dodaje siq pkt 12 w brzmieniu: 

,,12) w dziale 801 - OSwiata i wychowanie kwotq 

rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

z gminnego zadania pn. ,,Bezpieczne boisko - budowa 

ogolnodostqpnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole 

Podstawowej N 152 - Lhdi, ul. 28 Pulku Strzelcow Kaniowskich 52/54 

- budzet obywatelski" 

na realizacjq gmimego zadania pn. ,,Budowa ogolnodostqpnego boiska 

wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy Pomorskiej 437 

w todzi  - budzet obywatelski";", 

k) dotychczasowe pkt 7 - 9 otrzymujq odpowiednio numeracjq 13 - 15, 

1) dodaje siq pkt 16 w brzmieniu: 

,,16) w dziale 851 - Ochrona zdrowia kwotq 

a) rozdziale 85 153 - Przeciwdzialanie narkomanii 

z grupy wydatkow - Zadania statutowe 



gminnego zadania pn. ,,Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii 

- pozostaie wydatki zwiqzane z realizacjq programu" 

do grupy wydatkow - Dotacje 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Miejski Program 

Przeciwdziaiania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki 

i rozwipywania problemow uzaleznieri", 

b) rozdziale 851 54 - Przeciwdziaianie alkoholizmowi 50.050 zl 

- z gminnego zadania pn. ,,Miejski Program Profilaktyki 

i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - Miejska Kornisja 

Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych" 8.736 zi 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe, 

- z gminnego zadania pn. ,,Miejski Program Profilaktyki 

i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - wspomaganie 

dziaialnoici stowarzyszeri i innych jednostek organizacyjnych 

zajmujqcych siq profilaktyki) i przeciwdziaianiern uzaleinieniu od 

alkoholu" 41.314 zi 

gmpy wydatkow - Dotacje, 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Miejski Program Profilaktyki 

i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - profilaktyka 

i rozwiqzywanie problem6w uzaleinieti" 

grupy wydatkow - Dotacje;", 

m) dotychczasowe pkt 10 - 1 1  otrzymujq odpowiednio numeracje 17 - 18, 

n) dodaje siq pkt 19 - 20 w brzmieniu: 

,,19) w dziale 852 - Pomoc spoteczna kwotq 

rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziaiania przemocy 

w rodzinie 

gminnym zadaniu pn. ,,Gminny Program Przeciwdziafania Przemocy 

w Rodzinie" 

z grupy wydatkow - Zadania statutowe 

do grupy wydatkow - Dotacje;", 



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

rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

z grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnego zadania pn. ,,Remont - modemizacja fontanny w Parku im. 

A. Struga do cel6w rekreacyjnych - algorytm" 

do grupy wydatkow - Zadania statutowe 

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

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)";", 

o) dotychczasowy pkt 12 otrzymuje odpowiednio numeracjq 21, 

p) pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

,,21) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq 

rozdziale 90095 - Pozostala dzialalnoSC 

a) z grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 46.600 z1 

gminnego zadania pn. ,,Doposazenie miejsca rekreacji dla 

mieszkancow Osiedla na terenie zielonym usytuowanyln miedzy ul. 

Przyszkole a ul. Cieszkowskiego - algorytm" 

do grupy wydatkow - Zadania statutowe 

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

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)", 

b) w grupie wydatkbw - Inwestycje i zakupy 20.000 zl 

z gminnego zadania pn. ,,Projekt parkingu przy ul. Drewnowskiej na 

dzialkach nr 24611,24811 oraz 24812 - algorytm" 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Doposaienie placu zabaw przy 

ul. G6mej 6 - algorytm";", 

r) dodaje siq pkt 22 - 23 w brzmieniu: 

,,22) z dziah 900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwote 

rozdzialu 90095 - Pozostala dzialalnoSC 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 



gminnego zadania pn. ,,Montaz 4 tablic informacyjnych na cele Rady 

Osiedla na ulicach: Lazowskiego, Przednia, Kurczaki, Sternfelda 

- algorytm" 

do : 

dziaiu 801 - OSwiata i wychowanie 

rozdziaku 80 104 - Przedszkola 

gmpy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq z a d d  

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 

23) w dziale 921 - Kultura i ochtona dziedzictwa narodowego kwotq 

z rozdziaiu 92 106 - Teatry 

gmpy wydatkow - Dotacje 

powiatowego zadania pn. ,,Teatry" 

do: 

rozdziah 92109 - Domy i osrodki kultury, Swietlice i kluby 

gmpy wydatkow - Dotacje 

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

14) w 9 27 zapis ,,Nr 3" zastqpuje siq zapisem ,,Nr 4'; 

15) w 5 29: 

a) w pkt 1 zapis ,,Nr 4" zastqpuje siq zapisem ,,Nr 5", 

b) w pkt 2 zapis ,,Nr 5" zastqpuje siq zapisem Nr 6"; 

16) zalqczniki Nr 1 - 2 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zaiqcznikach Nr 1 - 2 do 

niniejszej Autopoprawki; 

17) dodaje siq nowy zatqcznik Nr 3 w brzmieniu jak w zalqczniku Nr 3 do niniejsz 

Autopoprawki. . c, ,  ,. . - . ' . . . ~ .  

18) dotychczasowe zaiqczniki Nr 3 - 5 otrzymujq odpowiednio numeracjq rgrd%b;riihien 

jak w zaiqcznikach Nr 4 - 6 do niniejszej Autopoprawki. 

I N S P E K T O R  . , 

4 ,  4 -  7046 



Uzasadnienie 

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

oraz zmian w budzecie miasta todzi  na 2016 rok. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok dochodow i wvdatkow. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Straiy Miejskiej w todzi 

w wysokoici 3.589 zl, z tego: 

P dochodow w gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostate dochody: c) pozostate: - inne"; 

> wydatk6w z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki zaplanowane 

na dziatalnoSC. Strazy Miejskiej". 

Powyiszego zwiqkszenia dokonuje sie w zwiqzku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy 

ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeli S.A. Vienna Insurance Group za 

szkody powstale w wyniku zalania pomieszczeti i mienia w siedzibie przy ul. Rydla 19. 

Srodki z odszkodowania przeznaczone zostanq na zakup materiatow promocyjnych 

i edukacyjnych dla potrzeb Referatu Profilaktyki Spotecznej Strazy Miejskiej, ktore ulegty 

zalaniu w wyniku ulewy. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok dochodach i wydatkach. 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq niiej wymienionych zmian: 

> zwiqkszenia dochodow w Wydziale Budietu w wysokoSci 22.800 zl w gminnym zadaniu 

pn. ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych 

zwrotowi: 344) Projekty Erasmus+ 201612018 - ,,Woda w naszym mieicie" (,,Water in 

our Word")"; 

P zwiqkszenia wydatkow w Wydziale Edukacji w wysokoici 22.800 zl z przeznaczeniem 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Projekt ,,woda w naszym Swiecie" (,,Water in our 

Word")"; 

Realizacja, przez Publiczne Gimnazjum nr 26 w todzi, projektu przewidziana jest na lata 

201 6 - 201 8. Catkowita wartoit projektu wynosi 93.1 50 zl. 





Powyiszego zwiekszenia dokonuje siq w zwiqzku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy 

ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczen S.A. Vienna Insurance Group za 

szkody powstate w wyniku zalania pomieszczen w Domu Dziennrgo Pobytu mieszczqcym sic 
w Lodzi przy ul. Obywatelskiej 69. ~ r o d k i  przeznaczone zostanq na zakup materialow oraz 

zakup zniszczonego wyposaienia. 

Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok dochod6w i wvdatk6w. 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq zwiekszenia w Wydziale Sportu - Miejskim Oirodku 

Sportu i Rekreacji o kwotq 10.696 zl, z tego: 

9 dochodow w gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostaie: - inne"; 

9 wydatkow z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn. ,,Mistrzostwa Polski 

Samorzqdowc6w w piice noinej"; 

Powyzszej zmiany dokonuje siq zwiqzku z organizacjq turnieju w terminie 30 listopada 

2016 r. - 2 gmdnia 2016 r. Impreza dedykowana jest dla reprezentacji samorzqdowcow 

z miast wojewodzkich i metropolitalnych. 

~ r o d l e m  sfinansowania powyzszych wydatkow sq dochody uzyskane tytuiu wptat (wpisowe). 

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

9 zwieksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2016 rok w wysokoici 4.716.578 zl, 

z tego w: 

Wydziale Budietu w wysokoici 4.711.646 zl, z tego: 

zmniejsza siq dochody w gminnym zadani pn. ,,7a. Subwencja ogolna - gmina. 

11. CzeiC oiwiatowa" w wysokosci 2.596.993 zl; 

zwieksza siq dochody w powiatowym zadaniu pn. ,,7b. Subwencja ogolna - powiat. 

I. CzeSd oiwiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego" 

w wysokoici 7.290.950 zl. 

Powyiszych zmian dokonano na podstawie informacji Ministerstwa Finansow o kwotach 

subwencji ogolnej na 2016 rok dla jednostek samorzqdu terytorialnego. 

zwieksza siq dochody w powiatowym zadaniu pn. ,,8.2. ~ r o d k i  finansowe pochodzqce 

ze zrodet zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 295) Projekty Erasmus+ 

201612018 - ,,Rozwoj nauczyciela sukcesem ucznia" w wysokoici 17.689 zl; 



Powiatowyrn Unqdzie Pracy w todz i  w wysokoici 4.932 zt w powiatowym zadaniu pn. 

,,6. Pozostaie dochody: c) pozosta1e:- inne"; 

Powyzszego zwiekszenia dokonuje siq w zwiqzku ze zwrotem wplyw6w z lat ubiegiych 

(zwrot na zuzycie energii elektrycznej). 

9 zmniejsza sie wydatki w wysokoici 4.059.111 zt, z tego w: 

Zanqdzie Inwestycji Miejskich w wysokoici 1.116.270 zt w powiatowym zadaniu 

majqtkowym, ujqtym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. ,,Przebudowa ukladu 

drogowego wok61 stadionu t o d i  Widzew"; 

W zwiqzku z wystqpieniem Generalnego Wykonawcy o przedluzenie terminu realizacji 

inwestycji pn. ,,Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego przy 

Al. Pilsudskiego 138 w todzi oraz przebudowanie ukladu drogowego wok01 stadionu" 

zachodzi koniecznoSC wydtuzenia realizacji zadania ,,Przebudowa uktadu drogowego 

wokot stadionu t o d z  Widzew" oraz przeniesienia irodkow. 

Cala inwestycja sklada sie z dwoch czeici - sq to zaprojektowanie i wybudowanie 

stadionu miejskiego oraz przebudowa ukladu drogowego wokoi stadionu. Przedsiewziecia 

te finansowane sq odpowiednio z dwoch zadan budietowych - ,,Budowa stadionu przy 

Al. Pilsudskiego" oraz ,,Przebudowa ukladu drogowego wok61 stadionu t 6 d i  Widzew". 

Realizacja zadania budzetowego dotyczqcego przebudowy dr6g przewidziana jest do 

konca 2016 r. 

Zgodnie z 8 32 i 33 umowy nr 333.88/DZ/2014 z dnia 24 lipca 2014r., Wykonawca moze 

zlozyC faktury koncowe za realizacje obu czqici inwestycji dopier0 po podpisaniu przez 

strony Protokoiu Odbioru Koncowego Inwestycji - zakonczeniu i odbiorze wszystkich 

prac. Faktura koncowa za realizacje budowy stadionu musi wynosiC, co najmniej 10% 

wartoici robot, zai za realizacje budowy drog, co najmniej 5% wartoici robot. 

W przypadku przediuzenia terminu realizacji inwestycji wystawienie i platnoSC obu faktur 

koncowych przypadnie na rok 2017. 

Wystqpienie o przediuzenie terminu realizacji inwestycji spowodowane jest 

niewywiqzaniem siq przez PGE Dystrybucja S.A. z terminu przylqczenia stadionu do 

sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. 



Zgodnie z umowq pomiedzy Miastem L6di a PGE Dystrybucja S.A. wykonanie prac 

zwiqzanych z przylqczeniem obiektu powinno nastqpii do dnia 30 czenvca 2016 r. 

W tym terminie spolka nie rozstrzygnqta przetargu na budowe trafostacji. Kolejnym 

terminem przylqczenia by1 dzien 30 wrzeinia 201 6 r. Faktyczne zakonczenie robot przez 

PGE nastqpiko natomiast 19 paidziernika 2016 r. Po tej dacie Miejski OSrodek Sportu i 

Rekreacji m6gl przyst4pid do procedowania umowy dystrybucji oraz umowy sprzedaiy 

energii dla stadionu. Dopiero z chwilq podpisania tych um6w moiliwe bedzie 

zapewnienie zasilania docelowego dla stadionu. Brak zasilania docelowego skutkuje 

niemozliwoiciq przeprowadzenia przez Wykonawce wszystkich niezbednych prob, 

rozruchow i montaiu czeici urzqdzeti na stadionie i tym samym niemoiliwoiciq 

dotrzymania pienvotnego terminu realizacji inwestycji z przyczyn niezaleinych od 

Wykonawcy i Zamawiajqcego. Ponadto Zamawiajqcy zlecil Wykonawcy zamowienia 

uzupelniajqce i zamienne majqce na celu dodatkowe zwiqkszenie funkcjonalnoici obiektu. 

Zlecone roboty ze wzglqdow technicznych i technologicznych powodujq wydluzenie 

terminu realizacji prac. Wobec powyzszego przedluienie terminu realizacji inwestycji jest 

zasadne. 

W zwiqzku z tym wprowadzenie powyzszych zmian do WPF umozliwi przedluienie 

terminu realizacji inwestycji i zawarcie aneksu terminowego Wprowadzenie zmiany 

pozwoli na zapewnienie finansowania zarowno dla budowy stadionu jak i ukladu 

drogowego. 

Nalezy nadmieniC, i i  w przypadku nie dokonania ww. zmiany sytuacja faktyczna 

pozostanie tozsama z obecnq - tzn. Wykonawca nie bedzie mial mozliwo~ci ukonczenia 

budowy stadionu w terminie, zai platnoici koncowe przypadnq na rok 201 7. 

W zwipku z tym wprowadzenie powyzszych zmian do WPF umozliwi przedluienie 

terminu realizacji inwestycji i zawarcie aneksu terminowego Wprowadzenie zmiany 

pozwoli na zapewnienie finansowania zar6wno dla budowy stadionu jak i ukladu 

drogowego. 

Naleiy nadmieniC, i i  w przypadku nie dokonania ww, zmiany sytuacja faktyczna 

pozostanie toisama z obecnq - tzn. Wykonawca nie bedzie mial mozliwoSci ukonczenia 

budowy stadionu w terminie, zai platnoici koncowe przypadnq na rok 201 7. 

Wydziale Budzetu w wysokoici 1.231.355 zl z gminnego zadania pn. ,,Odsetki, oplaty 

i prowizje od kredyt6w bankowych". 



Zmniejszenie planu wydatkow z tytuiu odsetek od kredytow krajowych wynika 

z utrzymywania siq w miesiqcach styczen - paidziernik 201 6 r. niskiej bazowej stopy 

procentowej WIBOR na poziomie 1,66 - 1,56%. 

Zarzqdzie Zieleni Miejskiej w wysokoici 1.500.000 zl w gminnym zadaniu majqtkowym 

pn. ,,RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiqkszenie terenow rekreacyjnych na osiedlu 

Radogoszcz Wsch6d - budiet obywatelski". 

KoniecznoSd rozpisania realizacji zadania na dwa lata spowodowana jest diugotrwalymi 

procedurami administracyjnymi, zwiqzanymi z uzyskaniem wamnkow zabudowy oraz 

pozwolenia na budowq dla przedmiotowej inwestycji. 

Brak pozwolenia na budowq oraz zgody na wyciqcie drzew i krzewow uniemozliwia 

ogloszenie przetargu na wybor wykonawcy caloSci robot budowlanych i ogrodniczych, 

z terminem ich wykonania do konca 2016r., gdyz zakres rzeczowy inwestycji wyklucza 

mozliwoSci techniczne prawidlowego i terminowego wykonania prac budowlanych 

i ogrodniczych w ciqgu dw6ch miesiqcy. 

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokoici 211.486 zl w gminnym zadaniu 

majqtkowym pn. ,,Urzqdzenie terenow rekreacyjnych wok01 Stawow Wasiaka". 

W wyniku przeprowadzonego postqpowania przetargowego nie wyioniono Wykonawcy 

zadania. W zwiqzku z powyzszym, biorqc pod uwage czas jaki pozostal na wykonanie 

robot w roku biezqcym, realizacja zadania nie bqdzie mozliwa. 

> zwiqksza siq wydatki w wysokoici 8.373.689 zl, z tego w: 

Zarzqdzie Inwestycji Miejskich w wysokoici 10.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq 

powiatowego zadania majqtkowego pn. ,,Budowa drogi podziemnej wraz z plytq rynku 

N C L  i parkingiem pod rynkiem"; 

Realizacja budowy rynku na terenie Nowego Centmm todzi wraz z drogq podziemnq 

i niezbqdnq infrastmkturq technicznq wynika z zapisbw obowiqzujqcego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru NCL z dnia 3 1 gmdnia 2014 r. 



Obszar drogi podziemnej okreilony jako 7KDY miejscowego planu zaklada obslugq 

komunikacyjnq, obejmujqcq potqczenie drogi podziemnej, poprzez ramp? zjazdowq, 

z ulicq Kilinskiego - od strony zachodniej, oraz rondem pod ulicq Nowotargowq - od 

strony wschodniej. Od strony potudniowej, droga dostqpna bqdzie z ulicy Tuwima 

poprzez ciqg pieszo - jezdny oraz rampq zjazdowq. 

Podstawowq funkcj? projektowanej drogi podziemnej stanowi obsluga parkingow 

podziemnych, w tym w szczeg6lnoici pod rynkiem Nowego Centrum Lodzi 

zlokalizowanych po jej polnocnej stronie jak rowniez na terenach przeznaczonych na 

przyszle inwestycje kubaturowe. 

Na poziomie terenu przewiduje siq budowq ciqgu pieszego, z dopuszczeniem ruchu 

kolowego w celu zapewnienia obslugi i bezpieczenstwa przeciwpozarowego. 

Na calym terenie rynku Nowego Centrum Lodzi przewidziano piqciokondygnacyjnq 

budowlq podziemnq. Kondygnacja -1 znajdujqca siq na poziomie -3,5 m przewidziana 

zostata jako kondygnacja techniczno-magazynowa, z gtownym przeznaczeniem do 

obstugi technicznej placu. Na tej kondygnacji mozliwe jest rowniei zlokalizowanie 

urzqdzen i instalacji niezbqdnych do obstugi drogi podziemnej. Pozostale kondygnacje 

przeznaczone bqdq na parking. W czqici polnocnej kondygnacji technicznej oraz 

kondygnacji parkingowych przewidziano funkcjq uslugowl) (do poziomu -8), stanowiqcq 

pierzejq ulicy ewakuacyjnej dworca na poziomie -8. Rynek, na poziomie 0, powinien 

pelniC funkcjq placu miejskiego. 

Wydziale Zarzqdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa w wysokoici 100.000 zl 

z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania majqtkowego pn. ,,Sfinansowanie 

zakupu sprzqtu informatycznego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na sfinansowanie zakupu sprzqtu informatycznego 

w ramach wspolpracy miqdzy Miastem t 6 d i  a 1odzkq Policjq w celu poprawy jakoici 

i efektywnoici pracy funkcjonariuszy KMP w todzi. 

Wydziale Edukacji w wysokoici 5.052.700 zl z przeznaczeniem na realizacje nizej 

wymienionych zadan: 

gminnych biezqcych pn.. 

,,Przedszkola" 



,,Przedszkola specjalne" 17.200 zl 

,,Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddzialach 

przedszkolnych w szkolach podstawowych" 250.000 zl 

,,~wietlice dla uczniow i wychowank6wn 460.000 zl 

powiatowych pn. : 

,,Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i miodziezy w liceach 

og6lnoksztaicqcych szkolach zawodowych i szkolach artystycznych" 330.000 zi 

Powyzsze Srodki w wysokosci 2.557.200 zl przeznaczone zostanq na wyplatq 

wynagrodzen dla pracownikow pedagogicznych i niepedagogicznych podleglych 

placowek oiwiatowych oraz wyplatq odprawy poimiertnej. 

gminnych pn.: 

,,Dotacja dla szkoi podstawowych publicznych" 75.000 zl 

,,Gimnazja niepubliczne" 405.000 z1 

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" 209.000 zl 

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" 95.000 zt 

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania 

przedszkolnego - niepubliczne" 13.000 z1 

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla uczniow w szkoiach podstawowych 

niepublicznych" 75.000 zl 

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla uczniow w szkolach podstawowych publicznych" 36.000 zl 

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla uczniow w gimnazjach niepublicznych" 37.000 zi 

powiatowych pn. : 



,,Szkoly podstawowe specjalne niepubliczne" 

,,Szkoly zawodowe niepubliczne" 

,,Dotacja dla szkol zawodowych publicznych" 

,,Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne" 

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla uczniow w szkolach zawodowych niepublicznych" 

,,Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" 

,,Bursy szkolne niepubliczne" 

,,Dotacja dla burs szkolnych publicznych" 

Analizujqc wydatki Miasta todzi za okres I-X 2016 r., na sfinansowanie dotacji 

udzielanych w oparciu o art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 wzeinia 1991 r. o systemie oiwiaty 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z p6in. zm.) niezbqdne jest dokonanie stosownych zwiqkszen 

w budzecie w wysokoici 2.495.500 zl, aby zabezpieczyd wypiatq dotacji do konca m-ca 

listopada 2016 r. 

W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi w wysokoici 2.815.402 z1 

z przeznaczeniem na realizacje niiej wymienionych zadan: 

gminnychpn. : 

,,Domy dziennego pobytu" 20.127 z1 

,,Domy dziennego pobytu dla osob niepelnosprawnych" 37.824 zt 

,,Wydatki na utrzymanie oirodkow pomocy spolecznej" 196.681 zt 

,,Dodatek do wynagrodzen oraz dofinansowanie kosztow szkolenia 

dla pracownikow socjalnych" 5.063 zl 

,,Wydatki na utrzymanie Wydzialu Wspierania Rodzinnej Pieczy 

Zastqpczej" 25.718 zl 

powiatowych pn. : 

,,Placowki opiekunczo-wychowawcze" 1.323.714 zl 

,,Publiczne domy pomocy spolecznej" 

,,Niepubliczne domy pomocy spolecznej" 

, ,~rodki  przeznaczone na pokrywanie wydatk6w na dziecko, 

mieszkanca todzi umieszczone w rodzinie zastqpczej zamieszkalej 

na terenie innego powiatu ni i  Powiat Lodi" - zadanie realizowane na 



podstawie porozumien (um6w) miedzy jednostkami samorzqdu 

terytorialnego) 480.000 zi 

Po przeprowadzone analizie wydatk6w za 111 kwartaly br. zachodzi koniecznoic 

zwiekszenia irodk6w w ww, wysokoici, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwota 

2.238.900 zl, dotacje kwota 543.302 zl, zadania statutowe kwota 33.200 zt (zakup 

irodk6w zywnoici - 27.000 zl i skladki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 6.200 zl). 

Miejskim Zespole itobk6w w todzi w wysokoici 75.500 zt z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania pn. ,,Miejski Zespok $obk6wm. 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na wyptatq nagrod jubileuszowych i odprawy 

emerytalnej. 

Powiatowym Urzedzie Pracy w todzi w wysokoici 26.387 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Wydatki dotyczqce Powiatowego Urzqdu Pracy 

w todzi". 

Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na wyplate nagrod jubileuszowych. 

Zanqdzie Zieleni Miejskiej w wysokoici 260.000 zt z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

pn. ,,Razem dla Radogoszcza: powiekszenie terenow rekreacyjnych na osiedlu 

Radogoszcz - Wsch6d - budzet obywatelski - wieloletnie - edycja 2016 r.". 

W ramach zadania wykonane zostanq czeSci praz zwiqzanych z urzqdzeniem nowej czeSci 

zielelica przy ul. tososiowej (uporzqdkowanie terenu, usuniecie zalegajqcych odpad6w 

komunalnych, usuniqcie kolidujqcych drzew i krzewow, uksztattowanie terenu 

i uformowanie g6rki). 

Wydziale Kultury w wysokoici 33.700 zl z przeznaczeniem na realizacje gminnego 

zadania pn. ,,Domy kultury". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq: 



9 dla Domu Literatury w wysokoici 21.000 zt na pokrycie kosztow dziatalnoici 

statutowej; 

9 dla Poleskiego OSrodka Sztuki w wysokoici 12.700 zt na wyptatq odprawy 

emerytalnej. 

Zmnieiszenie planowanepo w budzecie miasta todzi na 2016 rok deficytu. 

W zwiqzku z powyzszymi zapisami zmniejsza sie planowany w budzecie miasta Lodzi na 

2016 rok deficyt o kwote 402.000 zl. Po uwzglednieniu ww, zmniejszenia deficyt wynosi 

154.341.598 zl. Jednoczeinie dokonuje siq zwiqkszenia rozchod6w z tytutu spiaty kredytow 

zagranicznych. Zwiekszenie rozchod6w wynika ze wzrostu w 2016 roku kursu waluty euro, 

w ktorej splacana jest czqSC kredytow zagranicznych. W roku 2016 sptaty kredytow 

zagranicznych planowane byly wg kursu ztotego wzgledem euro wynoszqcego 4,16. W ciqgu 

roku Sredni kurs kupna waluty na spiaty wyniost 4,2604. 

Zmiany w planowanvch w budiecie miasta todzi na 2016 rok wvdatkach. 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq niiej wymienionych zmian: 

9 zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu w wysokosci 154.000 zl w gminnym 

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

w ramach dofinansowania ze Srodk6w zewnetrznych"; 

9 zwiqkszenia wydatkow w Wydziale Edukacji w wysokoici 154.000 zl przeznaczeniem 

na realizacje niiej wymienionych zadan majqtkowych: 

gminnych pn. : 

,,Wykonanie studium wykonalnoici dla piqciu plachwek oiwiatowych 

w Lodzi aplikujqcych do programu edukacji og6lnej" 70.000 zt 

powiatowych pn. : 

,,Wykonanie studium wykonalnoici dla czterech szkot zawodowych 

w todzi  aplikujqcych do programu ksztatcenia zawodowego 

i ustawicznego" 56.000 zt 

,,Wykonanie studium wykonalnoSci dla Centrum Ksztatcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w todzi  aplikujqcego do programu 

ksztatcenia zawodowego i ustawicznego" 14.000 zt 



,,Wykonanie studium wykonalnoici dla Zespolu Szk61 Zawodowych 

Specjalnych nr 2 w todzi aplikujqcego do programu ksztalcenia 

zawodowego i ustawicznego" 14.000 zl 

W ramach ww. zadan zostanq przygotowane studia wykonalnosci dla jedenastu jednostek 

oiwiatowych. Dokumenty te sq niezbqdne w procesie aplikowania placowek oSwiatowych 

ubiegajqcych siq o Srodki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 

todzkiego na lata 2014 - 2020 (do 85% dofinansowania). Przewidywane terminy 

procedur konkursowych dla realizacji ,,Programu edukacji ogolnej" oraz ,,Programu 

ksztakcenia zawodowego i ustawicznego" sq wskazywane przez Urzqd Marszakkowski na 

pierwszy kwartak 2017 roku z moiliwoiciq uruchomienia procedur naboru wnioskow 

w styczniu przyszkego roku. 

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta todzi  na 2016 rok wvdatk6w. 

Z Zarzqdu Dr6g i Transportu dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 

24.485 zl z gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej ,,Zarzqd 

Dr6g i Transportu" do: 

9 Zanqdu Inwestycji Miejskich w wysokoici 20.025 zl z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej ,,Zarzqd Inwestycji 

Miejskich". 

Powyisze irodki przeznaczone zostanq na wyptatq nagrody jubileuszowej 

9 Centrum Uslug Wsp6lnych w wysokoici 4.460 zl z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budietowej ,,Centrum Ustug 

Wsp6lnych". 

W zwiqzku z przeniesieniem z dniem 1 listopada 2016 r ,  pracownika zatrudnionego 

w Zespole Sterowania Ruchem, w Wydziale Iniynierii Ruchu i Sterowania Ruchem 

w Zarzqdzie Drog i Transportu do pracy w Wydziale Obskugi Administracyjnej 

i Informatyki Centrum Uslug Wspolnych, w trybie okreilonym art. 22 ustawy z dnia 

21 listopada 2008 o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) zachodzi 

koniecznoid dokonania ww. zmian. 



Z Biura Strategii Miasta dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 4.500 zl 

z gminnego zadania pn. ,,Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na rzecz wspierania 

przygotowania i realizacji projektow finansowanych z funduszy UE oraz wydatki zwiqzane 

z dziaialnoiciq Sekcji Miasta todzi  w ramach Regionalnego Biura Wojewodztwa todzkiego 

w Brukseli" do Wydziatu Informatyki z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania 

majqtkowego pn. ,,Zakup narzedziowych systemow teleinformatycznych i sprzqtu 

komputerowego". 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq na zakup komputera przenosnego dla Przedstawiciela Miasta 

todzi  w Brukseli. Zakup nowego sprzqtu komputerowego jest koniczny z uwagi na problemy 

techniczne obecnie posiadanego sprzqtu. 

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

31.692 zt z nizej wymienionych gminnych zadan pn.: 

P ,,Osiedle Piastow - Kurak" w wysokoici 16.190 zi; 

9 ,,Osiedle Chojny - Dqbrowa" w wysokoici 1.754 zl; 

9 ,,Osiedle Ruda" w wysokoici 3.600 zt; 

9 ,,Osiedle Rokicie" w wysokoici 1.000 zl; 

P ,,Osiedle Zarzew" w wysokoici 9.148 zt; 

do Wydziatu Edukacji z przeznaczeniern na realizacjq zadan: 

gminnych pn.: 

,,Szkoly podstawowe" w wysokoici 3.324 zt; 

,,Przedszkola" w wysokoici 21.690 zl; 

,,Gimnazjan w wysokoici 1.162 zl; 

powiatowych pn: 

,,Szkoty podstawowe specjalne" w wysokoici 754 zl; 

,,Licea ogolnoksztalcqce" w wysokoici 1.162 zi; 

,,Placowki wychowania pozaszkolnego" w wysokosci 3.600 zt; 

Powyzszych zmian dokonuje sie w zwiqzku z nizej wymienionymi uchwaiami: 

J Nr 94/XXIII/2016 Rady Osiedla Piastow - Kurak z dnia 12 wrzeinia 2016 r., zgodnie 

z ktorq irodki w wysokoici 14.690 zi przeznaczone zostanq dla Przedszkola Miejskiego 



w todzi mieszczqcego siq przy ul. Ceramicznej 719 na wspoiorganizacjq imprezy 

,,Mikolajkin w dniu 3 grudnia 2016 r.; 

Nr 95/XXIII/2016 Rady Osiedla Piastow - Kurak z dnia 12 wrzeinia 2016 r., zgodnie 

z ktorq Srodki w wysokoici 1.500 zl przeznaczone zostanq dla Przedszkola Miejskiego 

Nr 36 Integracyjnego mieszczqcego siq przy ul. Ceramicznej 719 na zakup materialow 

dydaktycznych; 

J Nr 167tXX12016 Rady Osiedla Chojny - Dqbrowa z dnia 1 wrzeinia 2016 r., zgodnie 

z kt6rq Srodki w wysokoSci 1.754 z1 przeznaczone zostanq dla: 

- Szkoly Podstawowej nr 190 mieszczqcej siq w todzi przy ul. Malczewskiego 37/46 na 

,,Olimpiadq piywackq szkol podstawowych" w wysokoici 1.000 zl, 

- Zespolu Szk6t Specjalnych Nr 7 mieszczqcego siq w todzi przy ul. Siarczanej 29/35 na 

,,Olimpiadq Szkol Specjalnych" w wysokoici 754 zt; 

J Nr 107/XXXI/2016 Rady Osiedla Ruda z dnia 4 paidziemika 2016 r., zgodnie z kt6rq 

Srodki w wysokoici 3.600 zl przeznaczone zostanq dla Centrum ZajqC Pozaszkolnych 

Nr 2 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Sopockiej 315 na zakup ekogroszku do 

ogrzewania pomieszczeli budynku przy ul. Zjednoczenia l a  (m.in. siedziby Rady); 

J Nr 107/XX/2016 Rady Osiedla Rokicie z dnia 25 sierpnia 2016 r., zgodnie z ktorq Srodki 

w wysokoSci 1.000 zi przeznaczone zostanq dla Przedszkola Miejskiego nr 124 

mieszczqcego siq w todzi przy ul. Cieszynskiej 16 na wspoiorganizacjq imprezy 

bozonarodzeniowej w dniu 16 grudnia 2016 r.; 

J Nr 99/21/16 Rady Osiedla Zarzew z dnia 30 sierpnia 2016 r., zgodnie z ktorq Srodki 

w wysokoSci 4.500 z1 przeznaczone zostanq dla Przedszkola Miejskiego nr 137 - 

Integracyjnego na dokonanie oplat z tytuiu remontu; 

J Nr 102/21/16 Rady Osiedla Zarzew z dnia 30 sierpnia 2016 r, zgodnie z ktorq Srodki 

w wysokoSci 4.648 zl przeznaczone zostanq na zakup pomocy dydaktycznych 

(po 1.162 zi) dla: Szkoly Podstawowej Nr 149 i Nr 193, Gimnazjum Nr 31 i XLIV 

Liceum Ogolnoksztaicqcego. 

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

2.000 zt z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Gorniak" do Miejskiego OSrodka Pomocy 

Spotecznej w todzi z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Domy dziennego 

pobytu". 



Zgodnie z uchwalq Nr 56/XXII/2016 Rady Osiedla G6miak z dnia 20 wrzeinia 2016 r. Srodki 

przeznaczone zostanq dla Dziennego Domu ,,Senior - Wigor" mieszczqcego si? w todzi przy 

ul. Senatorskiej 4 na wsp6lorganizacjq imprezy ,,Dzien Seniora". 

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

2.900 zl z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Ruda" do Miejskiego Zespolu 2lobk6w w todzi 

z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn. ,,Miejski Zespol Zlobkow". 

Zgodnie z uchwalq Nr 109/XXXI/2016 Rady Osiedla Ruda z dnia 4 paidziemika 2016 r. 

irodki przeznaczone zostanq dla Ztobka nr 8 mieszczqcego siq w todzi przy ul. Starorudzkiej 

5/7 na remont schodow wejiciowych. 

W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 53.573 zl 

z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Bezpieczne boisko - budowa og6lnodostqpnego 

wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 152 - Lodz, ul. 28 Pulku 

Strzelcow Kaniowskich 52/54 - budzet obywatelski" z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Budowa og6lnodostqpnego boiska wielofunkcyjnego na 

terenie osiedla Mileszki przy Pomorskiej 437 w todzi  - budzet obywatelski". 

W postqpowaniu prowadzonym z trybie przctargu nieograniczonego na realizacjq ww. 

zadania wybrany wykonawca nie podpisat umowy. Kolejny wykonawca z'roiyl ofertq wyzszq 

o kwotq 53.573 zl. Brak zwiqkszenia Srodkow uniemozliwi realizacjq zadania. 

W Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych dokonuje siq przeniesienia wydatk6w 

w wysokoici 139.890 zl, z tego: 

9 w gminnym zadaniu pn. ,,Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy 

w Rodzinie" w wysokoici 9.990 zl; 

9 z gminnego zadania pn. ,,Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii - pozostale 

wydatki zwiqzane z realizacjq programu" w wysokoici 79.850 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania pn. Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii - zadania 

z zakresu profilaktyki i rozwiqzywania problemow uzaleinieC; 

9 z gminnego zadania pn. ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w 

Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych" 

w wysokoici 8.736 zl; 



P z gminnego zadania pn. ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow 

Alkoholowych - wspomaganie dziaialnoici stowarzyszen i innych jednostek 

organizacyjnych zajmujqcych siq profilaktykq i przeciwdzialaniem uzaleznieniu od 

alkoholu" w wysokoici 4 1.3 14 zi; 

P na realizacje gminnego zadania pn. ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania 

Problem6w Alkoholowych - profilaktyka i rozwiqzywanie problemow uzaleznie~i" 

w wysokoici 50.050 zt; 

Przeniesione Srodki przeznaczone zostanq dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki 

Zdrowotnej. Zwiqkszajqca siq liczba osob uzaleznionych od irodk6w psychoaktywnych oraz 

ich rodzin zgtaszajqcych siq do centrum powoduje zapotrzebowanie na zwiqkszenie irodkow 

na specjalistycznq pomoc w zakresie porad i zajqc terapeutycznych, ktore pozwolq na pomoc 

w rozwiqzywaniu problemu. Czqsto sq to osoby bezdomne, kt6re wymagajq zapewnienia 

miejsca w hostelu. 

W Zarzqdzie Zieleni Miejskiej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 15.245 zl 

z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Remont - modemizacja fontanny w Parku im. 

A. Struga do celow rekreacyjnych - algorytm" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego 

zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta 

(algorytm)". 

Powyzszej zmiany dokonuje siq zgodnie z uchwaiami Nr 87/XV/16 i 88/XV/16 Rady Osiedla 

Bahty - Centrum z dnia 20 wrzeinia 2016 r. Zwiqkszone Srodki na ww. zadanie 

przeznaczone zostanq na przebudowe g6rki w Parku im. A. Struga. 

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoSci 

20.000 zl z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Projekt parkingu przy ul. Drewnowskiej na 

dzialkach nr 246/1, 248/1 oraz 248/2 - algorytm" z przeznaczeniern na realizacjq gminnego 

zadania majqtkowego pn. ,,Doposazenie placu zabaw przy ul. Gomej 6 - algorytm". 

Powyzszej zmiany dokonuje sie zgodnie z Uchwatq Nr 80120/2016 Rady Osiedla Koziny 

z dnia 11 paidziemika 201 6 r. 



Z Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 

5.746 zl z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Montai 4 tablic informacyjnych na cele Rady 

Osiedla na ulicach: tazowskiego, Przednia, Kurczaki, Stemfelda - algorytm" do Wydzialu 

Edukacji z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadari 

zgioszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)". 

Powyzszego przeniesienia dokonuje siq w zwiqzku z uchwatq Nr 243/XXIX/2016 Rady 

Osiedla Chojny z dnia 27 wrzeinia 2016 r., zgodnie z ktorq Srodki przeznaczone zostanq na 

malowanie sali zajqd w Przedszkolu Miejskim Nr 26 mieszczqcym siq w Lodzi przy 

ul. Potulnej 4. 

W Wydziale Kultury dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoSci 16.264 zl 

z powiatowego zadania pn. ,,Teatry" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. 

,,Domy kultury". 

Powyzsza zmiana zwiqzana jest z przesunieciem z dniem 1 listopada 2016 r. dwoch 

pracownikow z Teatru Nowego im K. Dejmka do Poleskiego OSrodka Sztuki. Pracownicy 

bqdq zajmowat siq realizacjq akcji Dotknij Teatru, kt6ra nie bedzie juz realizowana przez 

Teatr Nowy. 

Zmianv w .,Planie dochod6w rachunku dochod6w iednostek, o kt6rvch mowa w art. 223 

ust 1, oraz wvdatkow nimi finansowanvch na 2016 rok". 

Dokonuje sie zmiany w rachunkach dochodow jednostek oraz wydatkow nimi finansowanych 

w Wydziale Edukacji. 

Zmianaplanu dochoddw wi@e siq przede wszystkim ze wzrostem dochodow z tytuiu: 

9 wptywow z tytuiu zawarcia nowych umow na wynajem pornieszczen; 

9 przekazanie darowizn pienieinych; 

9 sprzedaiy ustug w dziedzinie edukacji, kultury i rekreacji; 

9 przyznanych odszkodowan za utracone lub uszkodzone mienie. 

Wydafkowanie 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 dzialalnoSC okreilonq w ustawie o systemie 

oSwiaty, nadzorowane przez miasto t 6 d z  (z poin. zm.). 

Powyzsze Srodki finansowe przeznaczone zostanq m. in. na: 

J wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzen obstugi ptywalni w ZSO 

nr 1; 

J zakup materialow, wyposazenia i pomocy dydaktycznych; 

J zakup ustug remontowych zwiqzanych z usunieciem szk6d; 

J zakup ustug komunalnych. 

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

w sprawie uchwalenia budietu miasta todzi na 2016 rok. 

Powyzsze dotyczy zmian: 

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

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

zatqcznik Nr 5 do niniejszej uchwaly. 

P Tabeli Nr 10 pn. ,,Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napojow 

alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan okreilonych w Miejskim Programie 

Profilaktyki i Rozwiqzwania Problemow Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan 

okreilonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii", ktore zostaly ujqte 

w jednolitym tekScie stanowiqcym zalqcznik Nr 6 do niniejszej uchwaty. 

Sprostowanie: 

na str.5 uzasadnienia do projektu uchwaly w czqici opisowej dotyczqcej Wydziafu Zdrowia 

i Spraw Spolecznych zapis ,,Zlobek Nr 2" zastepuje siq zapisem ,,Ztobek Nr 23". 
















































































