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AUTOPOPRAWKA 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 5 grudnia 2016 r. 
H d r ? r ~ d  Zdanowska 

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

w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok. 

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

w budzecie miasta Lodzi na 201 6 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 

1) dodaje siq § 1 - 2 w brzmieniu: 

,,§ 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 509.878 zl 

Zwiekszenia dochodow dokonano w: 

dziale 80 1 - OSwiata i wychowanie o kwotq 

rozdziale 80 195 - Pozostala dzialalnosd 

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

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

1) grninnym zadaniu pn. ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel 

zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 348) Srodki z EFS na 

realizacje projektu pn. ,,Gotowi na sukces" 139.352 zl; 

2) powiatowym zadaniu ,,8.2. ~ rodk i  finansowe pochodzqce ze ir6del 

zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 349) Srodki z EFS na 

realizacjq projektu pn. ,,Egzamin zawodowy bez stresu" 157.166 zl; 

3) powiatowym zadaniu ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze zr6del 

zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 350) Srodki z EFS na 

realizacjq projektu pn. ,,Klutz do zatrudnienia - analiza uwarunkowan 

i doradztwo zawodowe - pilotaz" 213.360 zl; 



zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

tj 2. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 80 1 - OSwiata i wychowanie 

rozdziale 80 195 - Pozostala dzialalnoSC 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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

1) gminnym zadaniu pn. ,,Gotowi na sukces" 139.352 zl; 

2) powiatowym pn. ,,Egzamin zawodowy bez stresu" 157.166 zl; 

3) powiatowym pn. ,,Klutz do zatmdnienia - analiza uwarunkowan 

i doradztwo zawodowe - pilotaz" 213.360 zl; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

2) dotychczasowe tj 1 - 6 otrzymujq odpowiednio numeracjq 3 - 8; 

3) tj 5 - 6 otrzymujq brzmienie: 

,,§ 5. Zwieksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 4.200 zl 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

1) rozdziale 85201 - Placowki opiekunczo - wychowawcze 2.000 zl 

dochody biezqce 

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

jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: 

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

2) rozdziale 85219 - OSrodki pomocy spolecznej 2.200 zl 

dochody biezqce 

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



zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

$ 6. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 4.200 zl 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

1) rozdziale 8520 1 - Placbwki opiekunczo - wychowawcze 2.000 zl 

a) grupie wydatkow - ~wiadczenia na rzecz osob fizycznych 630 zl, 

b) grupie wydatk6w - Zadania statutowe 1.370 zl; 

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

2) rozdziale 852 19 - Oirodki pomocy spolecznej 2.200 zl 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki na utrzymanie oirodkow pomocy 

spolecznej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

4) $ 7 - 8 otrzymujq brzmienie: 

,,$ 7. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 12.885 zl 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

1) dziale 852 - Pomoc spoleczna o kwotq 6.135 zl 

rozdziale 85219 - OSrodki pomocy spolecznej 

dochody bieiqce 

gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - Srodki 

z PFRON-u na realizacjq zadan zwiqzanych z obslugq projektow"; 

2) dziale 853 - Pozostala zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotq 6.750 zl 

rozdziale 85333 - Powiatowe urzqdy pracy 

dochody biezqce 

powiatowym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - Srodki 

z PFRON-u na realizacjq zadan zwiqzanych z obslugq projektow"; 



zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

§ 8. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 201 6 rok o kwotq 12.885 zl 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

1) dziale 852 - Pomoc spoleczna o kwotq 

rozdziale 85219 - OSrodki pomocy spolecznej 

a) grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 2.000 zl, 

b) grupie wydatkbw - Zadania statutowe 4.135 zl, 

gminnym zadaniu pn. ,,Koszty obslugi Programu wyrownywania rbznic 

miqdzy regionami 111"; 

2) dziale 853 - Pozostala zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotq 

rozdziale 85333 - Powiatowe urzqdy pracy 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki na obslugq realizacji projektu ,,R6wne 

szanse na rynku pracy"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

5) dodaje siq § 9 - 10: 

,,§ 9. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwote 50.000 zl 

Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 85212 - ~wiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 

dochody biezqce 

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

- rozliczenie dotacji otrzyrnanej w latach ubieglych z budzetu panstwa na 



realizacj q zadan z zakresu administracj i rzqdowej "; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

5 10. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 201 6 rok o kwotq 50.000 zl 

Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 852 12 - ~wiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz skladki na  ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 

grupie wydatkow - Dotacje 

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

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

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

6) 5 7 - 13 otrzymujq odpowiednio numeracjq 11 - 17; 

7) 5 1 3 - 14 otrzymujq brzmienie: 

,,§ 13. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 201 6 rok o kwotq 32.677.487 zl 

Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 

1) dziale 757 - Obsluga dlugu publicznego o kwotq 31.422.417 zl 

rozdziale 75702 - Obsluga papierow wartoSciowych, kredytow i pozyczek 

jednostek samorzqdu terytorialnego 

grupie wydatkow - Obsluga dlugu 

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

bankowych"; 

2) dziale 75 8 - R6zne rozliczenia o kwotq 

rozdziale 758 18 - Rezenvy ogolne i celowe 



grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Rezenva celowa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne w zakresie polityki spolecznej"; 

3) dziale 801 - Oswiata i wychowanie o kwotq 197.080 zl 

a) rozdziale 80103 - Oddzialy przedszkole w szkolach podstawowych 

65.000 zl 

grupie wydatkow - Dotacje 

gminnych zadaniach pn.: 

- ,,Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych niepublicznych" 

5 1 .ooo zl, 

- ,,Dotacja dla oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych 

publicznych" 14.000 zl, 

b) rozdziale 801 06 - Inne formy wychowania przedszkolnego 3 3.200 zl 

grupie wydatkow - Dotacje 

gminnym zadaniu pn. ,,Inne formy wychowania przedszkolnego - 

niepubliczne", 

c) rozdziale 80 12 1 - Licea ogolnoksztalcqce specj alne 45.380 zl 

grupie wydatk6w - Dotacje 

powiatowego zadania pn. ,,Licea og6lnoksztalcqce specjalne 

niepubliczne", 

d) rozdziale 80 149 - Realizacja zadan wymagajqcych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddzialach 

przedszkolnych w szkolach podstawowych 

i innych formach wychowania przedszkolnego 

27.800 zl 

grupie wydatk6w - Dotacje 

gminnym zadaniu pn. ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddzialach 

przedszkolnych w szkolach podstawowych niepublicznych", 

e) rozdziale 80150 - Realizacja zadan wymagajqcych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 



dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, 

gimnazjach, liceach ogolnoksztalcqcych, liceach 

profilowanych i szkolach zawodowych oraz 

szkolach artystycznych 25.700 zl 

grupie wydatkow - Dotacje 

powiatowych zadaniach pn.: 

- ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla uczni6w liceow ogolnoksztalcqcych 

niepublicznych" 19.700 zl, 

- ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla uczni6w licebw ogolnokszta1cqcych publicznych" 

6.000 zl; 

4) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotq 57.990 zl 

a) rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4 1.140 zl 

grupie wydatkow - Dotacje 

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

b) rozdziale 85421 - Mlodziezowe oirodki socjoterapii 16.850 zl 

grupie wydatkow - Dotacje 

powiatowym zadaniu pn. ,,Mlodzieiowe oirodki socjoterapii - 

niepubliczne"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

fj 14. Zwieksza siq wydatki budietu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 32.677.487 zl 

Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 

1) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwote 

rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnych zadaniach pn.: 

a) ,,Wyplaty odszkodowah" 1 S63.840 zl, 



b) ,,Wydatki zwiqzane z prowadzonymi przez Oddzial zadaniami" 

38.094 zl; 

2) dziale 71 0 - Dzialalnoid, uslugowa o kwotq 

rozdziale 71 002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej 

,,Zarzqd Inwestycji Miejskich"; 

3) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotq 

a) rozdziale 75085 - Wspolna obsluga jednostek samorzqdu terytorialnego 

55.329 zl 

grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej 

,,Centrum Uslug Wspolnych", 

b) rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnoid, 15.550.000 zl 

grupie wydatkow - Wniesienie wklad6w do spolek 

gminnym zadaniu pn. ,,Wniesienie wkladu pieniqznego na 

podwyzszenie kapitalu zakladowego oraz objqcie udzial6w w Miejskim 

Przedsiqbiorstwie Komunikacyjnym - Lodi Sp. z 0.0."; 

4) dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 

o kwotq 60.406 zl 

rozdziale 754 16 - Straz gminna (miejska) 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki zaplanowane na dzialalnoik Strazy 

Miej skiej"; 

5) w dziale 801 - Oiwiata i wychowanie o kwotq 

a) rozdziale 80 10 1 - Szkoly podstawowe 

- grupie wydatkow - Dotacje 

gminnych zadaniach pn.: 

- ,,Szkoly podstawowe niepubliczne" 657.400 zl, 



- ,,Dotacja dla szk61 podstawowych publicznych" 218.010 zl, 

- grupie wydatkow- Wynagrodzenia i skladki 643.566 zl, 

- grupie wydatkow - Zadania statutowe 792.270 zl, 

gminnym zadaniu pn. ,,Szkoly podstawowe", 

b) rozdziale 80 102 - Szkoly podstawowe specjalne 563.069 zl 

- grupie wydatkow - Dotacje 469.060 zl 

powiatowym zadaniu pn. ,,Szkoly podstawowe specjalne 

niepubliczne", 

- grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 35.976 zl, 

- grupie wydatkow - Zadania statutowe 58.033 zl, 

powiatowym zadaniu pn. ,,Szkoly podstawowe specjalne", 

c) rozdziale 80103 - Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 

24.175 zl 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

gminnym zadaniu pn. ,,Oddzialy przedszkolne w szkolach 

podstawowych", 

d) rozdziale 80 104 - Przedszkola 2.094.346 zl 

- grupie wydatkow - Dotacje 513.900 zl 

gminnych zadaniach pn.: 

- ,,Przedszkola niepubliczne" 402.500 zl, 

- ,,Dotacja dla przedszkoli publicznych" 1 1 1.400 zl, 

- grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 973.339 zl, 

- grupie wydatkow - Zadania statutowe 5 19.607 zl, 

gminnym zadaniu pn. ,,Przedszkola", 

- grupie wydatkow - Zadania statutowe 87.500 zl 

gminnego zadania pn. , ,~rodki przeznaczone na sfinansowanie 

kosztow dotacji udzielonej innym gminom na uczniow przedszkoli 

niepublicznych bqdqcych mieszkaricami miasta Lodzi", 

e) rozdziale 80 1 05 - Przedszkola specjalne 44.000 zl 

grupie wydatkow - Dotacje 

gminnym zadaniu pn. ,,Przedszkola specjalne niepubliczne", 

f )  rozdziale 80 1 10 - Gimnazja 1.792.646 zl 



- grupie wydatkow - Dotacje 1.495.490 zl 

gminnych zadaniach pn.: 

- ,,Gimnazja niepubliczne" 1.058.200 zl, 

- ,,Dotacja dla gimnazjow publicznych" 437.290 zl, 

- grupie wydatkow - Zadania statutowe 297.156 zl 

gminnym zadaniu pn. ,,Gimnazja3', 

g) rozdziale 80 1 1 1 - Gimnazja specjalne 137.150 zl 

grupie wydatkow - Dotacje 

powiatowym zadaniu pn. ,,Gimnazja specjalne niepubliczne", 

h) rozdziale 80 120 - Licea ogolnoksztalcqce 1.544.983 zl 

- grupie wydatkow - Dotacje 8 10.330 zl 

powiatowym zadaniu pn. ,,Dotacja dla liceow ogolnoksztalcqcych 

publicznych", 

- grupie wydatkbw - Wynagrodzenia i skladki 190.900 zl, 

- grupie wydatkow - Zadania statutowe 543.753 zl, 

powiatowym zadaniu pn. ,,Licea og6lnoksztalcqce", 

i) rozdziale 801 30 - Szkoly zawodowe 2.200.578 zl 

- grupie wydatkow - Dotacje 1.650.300 zl 

powiatowym zadaniach pn.: 

- ,,Szkoly zawodowe niepubliczne" 8 10.000 zl, 

- ,,Dotacja dla szkol zawodowych publicznych" 840.300 zl, 

- grupie wydatkbw - Wynagrodzenia i skladki 220.880 zl, 

- grupie wydatk6w - Zadania statutowe 329.398 zl, 

powiatowym zadaniu pn. ,,Szkoly zawodowe", 

j) rozdziale 801 34 - Szkoly zawodowe specjalne 18 1.695 zl 

- grupie wydatkbw - Dotacje 77.640 zl 

powiatowym zadaniu pn. ,,Szkoly zawodowe specjalne 

niepubliczne", 

- grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 99.990 zl, 

- grupie wydatk6w - Zadania statutowe 4.065 zl, 

powiatowym zadaniu pn. ,,Szkoly zawodowe specjalne", 

k) rozdziale 80148 - Stolowki szkolne i przedszkolne 7.590 zl 



grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Stolowki szkolne", 

1) rozdziale 80149 - Realizacja zadan wymagajqcych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddzialach 

przedszkolnych w szkolach podstawowych 

i innych formach wychowania przedszkolnego 

61 3.858 zl 

- grupie wydatkow - Dotacje 519.877 zl 

gminnych zadaniach pn.: 

- ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" 

347.374 zl, 

- ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" 

10 1.402 zl, 

- ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania 

przedszkolnego - niepubliczne" 71.101 zl, 

- grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 93.981 zl 

gminnym zadaniu pn. ,,Realizacja zadan wymagajqcych 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkolach 

podstawowych", 

m) rozdziale 80150 - Realizacja zadan wymagajqcych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, 

gimnazjach, liceach ogolnoksztalcqcych, liceach 

profilowanych i szkolach zawodowych oraz 

szkolach artystycznych 887.220 zl 

- grupie wydatkow - Dotacje 194.275 zl 

gminnych zadaniach pn.: 



- ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla uczniow w szkolach podstawowych 

niepublicznych" 105.605 zl, 

- ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla uczniow w szkolach podstawowych 

publicznych" 37.280 zl, 

- ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla uczni6w w gimnazjach niepublicznych" 

39.080 zl, 

- ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla uczniow w gimnazjach publicznych" 12.3 10 zl, 

- grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 347.21 8 zl, 

- grupie wydatkow - Zadania statutowe 6.466 zl, 

gminnym zadaniu pn. ,,Realizacja zadan wymagajqcych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy 

w szkolach podstawowych i gimnazjach", 

- grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 335.620 zl, 

- grupie wydatkow - Zadania statutowe 3.641 zl, 

powiatowym zadaniu pn. ,,Realizacja zadan wymagajqcych 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i mlodziezy w liceach og6lnoksztalcqcych, szkolach zawodowych 

i szkolach artystycznych"; 

6) dziale 852 - Pomoc spoleczna o kwotq 

a) rozdziale 8520 1 - Plac6wki opiekuiczo - wychowawcze 123.883 zl 

- grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz osob fizycznych 59.150 zl, 

- grupie wydatkow - Zadania statutowe 64.733 zl, 

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

b) rozdziale 85202 - Domy pomocy spolecznej 1.015.038 zl 

- grupie wydatkow - ~wiadczenia na rzecz osob fizycznych 4.000 zl, 

- grupie wydatkow - Zadania statutowe 1.01 1.038 zl, 

powiatowym zadaniu pn. ,,Publiczne domy pomocy spolecznej", 

c) rozdziale 85204 - Rodziny zastqpcze 705.904 zl 



grupie wydatkow - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

powiatowych zadaniach pn.: 

- ,,Rodziny zastqpcze" 653 .OOO zl, 

- ,,Sprawowanie pieczy zastqpczej w forrnie rodzinnej - Rodzinne 

Domy Dziecka" 52.904 zl; 

7) dziale 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotq 109.495 zl 

a) rozdziale 85305 - Zlobki 65.484 z1 

grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 

gminnym zadaniu pn. ,,Miejski Zespol Zlobkow", 

b) rozdziale 85333 - Powiatowe urzqdy pracy 44.01 1 zl 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki dotyczqce Powiatowego Urzqdu 

Pracy w todzi"; 

8) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotq 

a) rozdziale 85401 - ~wietlice szkolne 484.994 zl 

grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 

gminnym zadaniu pn. ,,~wietlice dla uczniow i wychowankow", 

b) rozdziale 85403 - Specjalne oirodki szkolno - wychowawcze 3.250 zl 

grupie wydatkow - Dotacje 

powiatowym zadaniu pn. ,,Specjalne oirodki szkolno-wychowawcze 

niepubliczne", 

c) rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 69.200 zl 

grupie wydatkow - Dotacje 

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

d) rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne 349.400 zl 

grupie wydatkow - Dotacje 

powiatowych zadaniach pn.: 

- ,,Bursy szkolne niepubliczne" 3 14.900 zl, 

- ,,Dotacja dla burs szkolnych publicznych" 34.500 zl; 

9) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwote 124.669 zl 



a) rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami 34.412 zl 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki jednostki budietowej - Zarzqd 

Gospodarowania Odpadami", 

b) rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 84.61 7 zl 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i pochodne 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki jednostki budzetowej Zarzqd Zieleni 

Miej skiej", 

c) rozdziale 900 13 - Schroniska dla zwierzqt 5.640 zl 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki jednostki budzetowej - Schronisko dla 

Zwierzqt"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

8) w 5 17: 

a) dodaje siq pkt 2 w brzmieniu: 

,,2) z dzialu 600 - Transport i IqcznoSC kwotq 

rozdzialu 60095 - Pozostala dzialalnoid 

grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej 

,,Zarzqd Drog i Transportu" 

do: 

dzialu 7 1 0 - DzialalnoSC uslugowa 

rozdzialu 7 1002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 

grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

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

budzetowej ,,Zarz+d Inwestycji Miejskich";", 

b) dotychczasowy pkt 2 - 6 otrzymujq odpowiednio numeracjq 3 - 7, 

c) w pkt 6: 

- kwotq 6.210 zl zastqpuje siq kwotq 20.980 zl, 



- lit. b: 

- kwotq 5.229 zl zastqpuje siq kwotq 19.999 zl, 

- dodaje siq tiret czwarte - piqte w brzmieniu: 

,,- ,,Osiedle Olechow - Janbw" 

- ,,Osiedle Karolew - Retkinia Wsch6d" 

d) dodaje sie pkt 8 - 10 w brzmieniu: 

8.670 zl, 

6.100 zl;", 

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

rozdziale 80 1 04 - Przedszkola 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

z gminnego zadania pn. ,,Doposaienie w sprzqt edukacyjno - rozwojowo - 
sportowy Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lodzi - ul. Leszczynskiej 2 - 

algorytm" 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Zakup zmywarki z funkcjq 

wyparzania w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Lodzi - ul. Leszczynskiej 2 

- algorytm"; 

9) w dziale 801 - OSwiata i wychowanie kwotq 

rozdziale 80 104 - Przedszkola 

z grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnego zadania pn. ,,Doposaienie w sprzqt edukacyjno - rozwojowo - 

sportowy Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lodzi - ul. Leszczynskiej 2 - 

algorytm" 

do grupy wydatkow - Zadania statutowe 

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

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 

10) z dzialu 80 1 - OSwiata i wychowanie kwotq 

rozdzialu 80 120 - Licea ogolnoksztalcqce 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 



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

siatkowki plaiowej oraz ogolnodostqpnej silowni plenerowej do celow 

rekreacyjnych przy XXIX Liceum Og~lnoksztalc~cym w Lodzi, 

ul. Zelwerowicza 38/44 - budiet obywatelski" 

do: 

dzialu 852 - Pomoc spoleczna 

rozdzialu 85203 - OSrodki wsparcia 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Przebudowa wejicia glownego do 

Domu dziennego pobytu dla osob niepelnosprawnych przy 

ul. ~wiklinskiej 5a - budiet obywatelski"; 

e) dotychczasowy pkt 7 otrzymuje odpowiednio numeracjq 11, 

f) dodaje siq pkt 12 w brzmieniu: 

,, 12) w dziale 852 - Pomoc spoleczna kwotq 

rozdziale 85202 - Domy pomocy spolecznej 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

z powiatowych zadan pn.: 

a) ,,Roboty inwestycyjne w Domu Pomocy Spolecznej w Lodzi 

ul. Spadkowa 416" 1 1 .OOO zl, 

b) ,,Montai platformy przyschodowej OMEGA w DPS Pogodna Jesien 

w Lodzi przy ul. Dojazdowej 517 - algorytm" 20.000 zl, 

na realizacjq powiatowych zadan pn.: 

- ,,Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Spolecznej w Lodzi 

ul. Dojazdowa 517" 1 1 .OOO zl, 

- ,,Montaz krzeselka schodowego w DPS Pogodna Jesien w Lodzi przy ul. 

Dojazdowej 517 - algorytm" 20.000 zl; 

g) dotychczasowe pkt 8 - 9 otrzymujq odpowiednio numeracje 13 - 14, 

h) dodaje sie pkt 15 - 17 w brzmieniu: 



,,15) z dzialu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq 

rozdzialu 90095 - Pozostala dzialalnoSC 

gmpy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnego zadania pn. ,,Rozbudowa placu zabaw w Lodzi ul. Spoleczna 

przy ul. Ogniskowej - algorytm" 

do: 

dzialu 801 - OSwiata i wychowanie 

a) rozdzialu 80 10 1 - Szkoly podstawowe 5.135 zl 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

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

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)", 

b) rozdzialu 80 120 - Licea ogolnoksztalcqce 5.136 zl 

gmpy wydatkow - Zadania statutowe 

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

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)", 

c) rozdzialu 80148 - Stolbwki szkolne i przedszkolne 10.000 zl 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

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

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 

16) z dzialu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq 

rozdzialu 90095 - Pozostala dzialalnoSC 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnego zadania pn. ,,Rozbudowa placu zabaw w Lodzi ul. Spoleczna 

przy ul. Ogniskowej - algorytm" 

do: 

dzialu 852 - Pomoc spoleczna 

rozdzialu 85202 - Domy pomocy spolecznej 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Zakup traktora-kosiarki- 

odiniezarki dla 3 Domu Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Paradnej 

36"; 



17) z dzialu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq 

rozdzialu 90095 - Pozostala dzialalnoSd 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnego zadania pn. ,,Rekultywacja uzytku ,,Majerowskie Blota" - etap 

I projekt i wykonanie - algorytm" 

do : 

dzialu 92 1 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdzialu 92 1 16 - Biblioteki 

grupy wydatkow - Dotacje 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Biblioteki (algorytm)";", 

9) dodaje siq 5 18 w brzmieniu: 

,, 5 18. Dokonuje siq zmiany w ,,Planie dochodow rachunku dochodow jednostek, 

o ktorych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatkow nimi finansowanych na 201 6 rok", zgodnie 

z zalqcznikiem Nr 3 ."; 

10) dotychczasowe 5 14 - 16 otrzymujq odpowiednio numeracjq 19 - 2 1 ; 

11) 5 20 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 20. W uchwale Nr XXII153 111 5 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 201 5 r. 

w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 201 6 rok (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego 

z 20 1 6 r. poz. 10 l7), wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

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

Lodzi na 2016 rok" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 4 do niniejszej uchwaly; 

2) Tabela Nr 10 pn. ,,Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedai napojow 

alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan okreilonych w Miejskim Programie 

Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan 

okreSlonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii" otrzymuje brzmienie 

jak w zalqczniku Nr 5 do niniejszej uchwaly. 



12) zalqczniki Nr 1 - 2 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zalqcznikach Nr 1 - 2 do 

niniejszej Autopoprawki; 

13)dodaje siq nowe zalqczniki Nr 3 - 4 w brzmieniu jak w zalqcznikach Nr 3 - 4 do 

niniej szej Autopoprawki; 

14) dotychczasowy zalqcznik Nr 3 otrzymuje odpowiednio numeracje 5. 

"A"" "',yy 
i 
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Uzasadnienie 

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

oraz zmian w budzecie miasta todzi na 201 6 rok. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok dochod6w i wydatk6w. 

W budzecie na 20 16 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 

zwiqkszenia dochodow w Wydziale Budzetu w wysokoici 509.878 zf w zadaniach: 

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

niepodlegajqcych zwrotowi: 348) ~ r o d k i  z EFS na realizacjq projektu pn. ,,Gotowi na 

sukces" w wysokoici 139.352 zl; 

powiatowym pn. ,,8.2. ~ r o d k i  finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych 

niepodlegajqcych zwrotowi: 349) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn. ,,Egzaminy 

zawodowe bez stresu" w wysokosci 157.166 zl; 

powiatowym pn. ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze zrodel zagranicznych 

niepodlegajqcych zwrotowi: 350) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn. ,,Klutz do 

zatrudnienia - analiza uwarunkowan i doradztwo zawodowe - pilotaz" w wysokoici 

213.360 zl; 

k zwiqkszenia wydatkow w Wydziale Edukacji w wysokoici 509.878 zl z przeznaczeniem 

na realizacje nizej wymienionych zadan: 

gminnego pn. ,,Gotowi na sukces" w wysokoici 139.352 zl; 

Realizacja, przez Szkolq Podstawowq nr 36 w Lodzi, projektu przewidziana jest na lata 

20 16 - 20 18. Calkowita wart056 projektu wynosi 430.162,75 zl, z tego: dofinansowanie 

ze Srodkow bqdqcych w dyspozycji Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa 

Lodzkiego kwota 400.050,85 zl, wklad wlasny kwota 30.1 1 1,90 zl. 

Projekt ma glcjwnie na celu podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniow 

tej szkoly oraz poprawq wynikow nauczania poprzez realizacjq zajq6 dla uczniow 

z zakresu m. in.: rozwijania umiejqtnoici kluczowych (logicznego i analitycznego 

myilenia, umiejqtnoici matematycznych, kreatywnoici, poslugiwania siq jqzykiem 

obcym, przedsiqbiorczoSci), rozwoju umiejqtnoici przyrodniczych, indywidualizacji 

nauczania, podnoszenia kompetencji cyfrowych. 



Srodki przeznaczone zostanq m. in. na: 

J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osob biorqcych udzial 

w realizacji projektu, 

J zakup materialow biurowych, pomocy dydaktycznych; 

J zakup uslug zwiqzanych z realizacj q proj ektu; 

J szkolenia dla nauczycieli podnoszqce ich kwalifikacje. 

powiatowym pn. ,,Egzamin zawodowy bez stresu" w wysokosci 157.166 zl; 

Realizacja, przez Lodzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia 

Praktycznego w Lodzi, projektu przewidziana jest na lata 2016 - 2017. Catkowita 

wartoSC projektu wynosi 720.669,lO zl, z tego: dofinansowanie ze Srodkow bqdqcych 

w dyspozycji Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa L6dzkiego kwota 659.4 12,03 zl, 

wklad wlasny kwota 61.257,07 zl. 

Projekt ma glownie na celu wyrownywanie szans edukacyjnych mlodziezy poprzez 

lepsze przygotowanie uczniow szkol zawodowych, majqcych trudnoSci w nauce, 

zagrozonych przenvaniem obowiqzku szkolnego, obowiqzku nauki lub zakonczeniem 

edukacji na nizszym poziomie ksztalcenia oraz pochodzqcych z rodzin dysfunkcyjnych, 

do zewnetrznego egzaminu potwierdzajqcego kwalifikacje w zawodzie. 

Srodki przeznaczone zostanq m. in. na: 

J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osob biorqcych udzial 

w realizacj i projektu, 

J zakup materialow biurowych, pomocy dydaktycznych; 

J zakup uslug zwianych z realizacjq projektu w tym: w zakresie przygotowania 

uczniow do czeSci praktycznej egzaminu zawodowego w 7 zawodach, uslugi 

cateringowe oraz uslugi w zakresie badan lekarskich pracownikow. 

powiatowym pn. ,,Klutz do zatrudnienia - analiza uwarunkowan i doradztwo 

zawodowe - pilotaz" w wysokosci 2 13.360 zl; 

Realizacja, przez Eodzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia 

Praktycznego w Eodzi, projektu przewidziana jest na lata 2016 - 2017. 



Calkowita wartoSC projektu wynosi 989.458,45 zl, z tego: dofinansowanie ze Srodkow 

bqdqc ych 

w dyspozycji Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Lodzkiego kwota 905.354,48 zl, 

wklad wlasny kwota 84.103,97 zl. 

Projekt ma glownie na celu dostosowanie ksztalcenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy przez wypracowanie i wdrozenie metodologii programu doradztwa edukacyjno - 

zawodowego i coachingu, utworzenie i doposazenie Szkolnych Punktow Informacji 

i Kariery, zorganizowanie stazy zawodowych w przedsiqbiorstwach pilotazowo dla 

uczqcych sie w trzech szkolach zawodowych: Zespole Szkol Poligraficznych, Zespole 

Szkol Gastronomicznych i Zespole Szkol Ekonomii i Uslug w Eodzi. 

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

J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osob biorqcych udzial 

w realizacji projektu, 

J zakup materialow biurowych, laptopa na potrzeby projektu oraz doposazenia 

Szkolnych Punktow Informacji i Kariery; 

J zakup uslug zwianych z realizacjq projektu. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok dochodow i wydatk6w. 

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

Spolecznej w Lodzi o kwotq 2.200 zl, z tego: 

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

> wydatkow z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie 

oSrodkow pomocy spolecznej". 

Powyzszej zmiany dokonuje sie w zwiqzku z otrzymaniem darowizny na organizacje Wigilii 

Lodzkiej. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok dochod6w i wydatkbw. 

W budzecie na 201 6 rok dokonuje zwiekszenia o kwotq 6.135 zl, z tego: 

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

c) pozostale: - Srodki z PFRON-u na realizacje zadan zwiqzanych z obslugq projektow"; 



> wydatkow w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w kodzi w wysokosci 6.135 z1 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Koszty obslugi Programu 

wyrownywania roznic miqdzy regionami 111". 

Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z dostosowaniem planu na 2016 rok do 

szczeg6lowego budzetu projektu zgodnie z podpisanq umowq nr WRRl000098/05/D 

o realizacjq przez samorzqd powiatowy programu wyrownywania roznic miqdzy regionami 

111" z dnia 16 wrzeinia 20 16 r. o dofinansowanie ze Srodkow PFRON. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok dochodbw i wydatkbw. 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia w wysokoSci 50.000 zl, z tego: 

> dochodow w Centrum ~wiadczen Socjalnych w todzi w gminnym zadaniu 

pn. ,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej 

w latach ubieglych z budzetu panstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji 

rzqdowej"; 

> wydatkow w Wydziale Budietu z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania 

pn. ,,Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu panstwa na realizacjq 

zadan z zakresu administracji rzqdowej". 

Powyzszej zmiany dokonuje sic w zwiqzku z koniecznoiciq zwrotu do Lodzkiego Urzedu 

Wojewodzkiego w Lodzi wplywow z tytulu zwrotow nienaleznie pobranych Swiadczen 

wyplacanych z budzetu panstwa. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wvdatkach. 

W budzecie na 20 16 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 

> zmniejsza siq wydatki w wysokosci 30.854.027 z1, z tego w: 

Wydziale Budietu w wysokoici 30.598.957~1 z nizej wymienionych gminnych zadan 

pn. : 

biezqcego pn. ,,Odsetki, oplaty i prowizje od kredytow bankowych" w wysokoSci 

29.598.957 zl; 



Zmniejszenie planu wydatkow z tytulu odsetek od kredytow krajowych wynika 

z utrzymywania siq w miesiqcach styczen - listopad 2016 r. niskiej bazowej stopy 

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

majqtkowego pn. ,,Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie 

polityki spolecznej" w wysokoici 1.000.000 zl; 

Wydziale Edukacji w wysokoici 255.070 zl z nizej wymienionych zadan: 

gminnych pn. : 

,,Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych niepublicznych" 5 1 .OOO zl 

,,Dotacja dla oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych 

publicznych" 14.000 zl 

, , h e  formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" 33.200 

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci w oddzialach przedszkolnych w szkolach 

podstawowych niepublicznych" 

,,Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" 

powiatowych pn. : 

,,Licea ogolnoksztalcqce specjalne niepubliczne" 

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla uczniow liceow og6lnoksztalcqcych 

niepublicznych" 19.700 zl 

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 6.000 zl 

i metod pracy dla uczniow liceow og6lnoksztalcqcych publicznych" 

,,Mlodziezowe oirodki socjoterapii - niepubliczne" 16.850 zl 

P zwiqksza siq wydatki w wysokoSci 30.854.027 zl, z tego w: 

Oddziale ds. Ochrony Praw WlasnoSci do NieruchomoSci w wysokoici 38.094 zl 

z przeznaczeniem na realizacjq gmimego zadania pn. ,,Wydatki zwiqzane 

z prowadzonymi przez Oddzial zadaniami". 



W zwiqzku z ugodq zawartq przed Sqdem Rejonowym dla Lodzi - ~rodmie~c ia  w Lodzi 

I1 Wydzial w sprawie o sygn. akt I1 C 44046 powyisze Srodki przeznaczone zostanq 

tytulem zwrotu kosztow sqdowych i kosztow procesu. 

Oddziale Nadzoru Wlaicicielskiego w wysokoici 15.550.000 z1 z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Wniesienie wkladu pieniqznego na 

podwyzszenie kapitalu zakladowego oraz objqcie udzialow w Miejskim Przedsiqbiorstwie 

Komunikacyjnym - Eodi Sp. z 0.0.". 

Powyzsze srodki wniesione na pokrycie podwyzszonego kapitalu zakladowego w MPK - 

L6di Sp. z 0.0. przeznaczone zostanq na inwestycje oraz refinansowanie kosztow 

finansowych poniesionych przez Spolkq na wydatki inwestycyjne zrealizowane 

w zwiqzku ze Swiadczeniem uslug przez spolkq w ramach uslug powierzenia. 

Wydziale Edukacji w wysokoici 13.309.400 zl, z tego w zadaniach: 

gminnych pn. : 

,,Szkoly podstawowe niepubliczne" 

,,Dotacja dla szkol podstawowych publicznych" 

,,Przedszkola niepubliczne" 

,,Dotacja dla przedszkoli publicznych" 

,,Przedszkola specjalne niepubliczne" 

,,Gimnazja niepubliczne" 

,,Dotacja dla gimnazjow publicznych" 

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" 

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" 

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania 

przedszkolnego - niepubliczne" 

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacj i nauki 

i metod pracy dla uczniow w szkolach podstawowych 

niepublicznych" 



,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla uczniow w szkolach podstawowych publicznych" 

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla uczniow w gimnazjach niepublicznych" 

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla uczniow w gimnazjach publicznych" 

powiatowych pn. : 

,,Szkoly podstawowe specjalne niepubliczne" 

,,Gimnazja specjalne niepubliczne" 

,,Dotacja dla liceow og6lnoksztalcqcych publicznych" 

,,Szkoiy zawodowe niepubliczne" 

,,Dotacja dla szk61 zawodowych publicznych" 

,,Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne" 

,,Specjalne oirodki szkolno-wychowawcze niepubliczne" 

,,Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" 

,,Bursy szkolne niepubliczne" 

,,Dotacja dla burs szkolnych publicznych" 

Powyzszego zwiqkszenia Srodkow w wysokoici 7.209.282 zl dokonuje siq celem 

zabezpieczenia wyplat dotacji dla szkol i placowek niepublicznych do konca grudnia 

2016 r. 

grninnych pn. : 

,,Szkoly podstawowe" 1.435.836 z1 

,,Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych" 24.175 zl 

,,Przedszkola" 1.492.946 zl 

,,Gimnazj a" 297.156 zl 

,,StoIowki szkolne" 7.590 zl 

,,Realizacja zadan wymagaj~cych stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddzialach 

przedszkolnych w szkolach podstawowych" 93.981 zl 



,,Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy 

w szkolach podstawowych i gimnazjach" 353.684 zl 

,,~wietlice dla uczniow i wychowank6w" 484.994 zl 

, ,~rodki przeznaczone na sfinansowanie koszt6w dotacji udzielonej 

innym gminom na uczniow przedszkoli niepublicznych bqdqcych 

mieszkancami miasta Lodzi" 

powiatowych pn. : 

,,Szkoly podstawowe specjalne" 

,,Licea ogolnoksztalcqce" 

,,Szkoly zawodowe" 

,,Szkoly zawodowe specj alne" 

,,Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w liceach 

ogolnoksztalcqcych, szkolach zawodowych i szkolach artystycznych" 339.261 zl 

Powyzsze Srodki w wysokoSci 6.100.1 18 zl sq niezbqdne na wyplatq w miesiqcu grudniu 

br. wynagrodzen wraz z pochodnymi dla pracownik6w szkol i placowek oiwiatowych 

w wysokoSci 3.450.639 zl oraz uzupelnienie wydatk6w biezqcych w wysokoici 

2.649.479 zl m. in. na: zaplatq faktur za energie elektrycznq, gaz, wodq oraz 

odprowadzania Sciekow, ochronq obiektow i monitoring. 

Miejskim OSrodku pomocy Spolecznej w Eodzi w wysokoici 1.844.825 zB 

z przeznaczeniem na realizacje nizej wymienionych powiatowych zadan pn.: 

,,Placowki opiekunczo - wychowawcze" 123.883 zl 

,,Publicme domy pomocy spolecznej" 1.015.038 zl 

,,Rodziny zastqpcze" 653.000 zl 

,,Sprawowanie pieczy zastqpczej w formie rodzinnej - Rodzinne 

Domy Dziecka" 52.904 zl 

Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na uzupelnienie wydatkow biezqcych 

i przeznaczone m. in. na: zakup odziezy ochronnej dla pracownikdw, Srodkdw 



czystosci, lekow, uslug zdrowotnych, uslug telekomunikacyjnych, biletow komunikacji 

miejskiej, pomoc pieniqznq dla rodzin zastqpczych na pokrycie kosztow utrzymania 

umieszczonych w nich dzieci, na pokrycie kosztow zwiqzanych 

z umieszczeniem i utrzymaniem mieszkancow Lodzi w domach pomocy spolecznej 

w innych powiatach. 

Powiatowym Urzqdzie Pracy w Eodzi w wysokogci 27.091 zl z przeznaczeniem na 

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

w Lodzi". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na wyplatq nagrod jubileuszowych i odpraw 

emerytalnych dla pracownikow. 

Zarzqdzie Zieleni Miejskiej w wysokoSci 84.617 zl z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki jednostki budzetowej Zarzqd Zieleni Miejskiej". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na wyplatq nagr6d jubileuszowych i odpraw 

emerytalnych dla pracownikow. 

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok. 

Z Zarzqdu Dr6g i Transportu dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 

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

Drog i Transportu" do Zarzqdu Inwestycji Miejskich z przeznaczeniem na realizacjq 

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

Miejskich". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na wyplatq naleinych wynagrodzen pracownikow 

Zarzqdu Inwestycji Miejskich za miesiqc listopad br., ktorych wyplata przypada w miesiqcu 

grudniu br. 

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

14.770 zl z gminnych zadan pn.: 

P ,,Osiedle Olechow - Janow" w wysokoici 8.670 zl; 



P ,,Osiedle Karolew - Retkinia Wschod" w wysokoici 6.100 zl; 

do Wydzialu Kultury z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Biblioteki7' 

Powyzszych zmian dokonuje siq w zwiqzku z nizej wymienionymi uchwalami Rad Osiedli: 

J Nr 96lXXl2016 Rady Osiedla Olechow Janow z dnia 20 paidziernika 201 6 r. zgodnie, 

.z ktorq irodki w wysokoSci 4.000 zl przeznaczone zostanq dla Miejskiej Biblioteki 

Publicznej L6di - Widzew Filia 11 w Lodzi przy ul. Zakladowej 50 w kwocie 2.000 zl 

i dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Lodi - Widzew w Lodzi przy ul. Ketlinga 21 

w kwocie 2.000 zl; 

J Nr 103/XXI/2016 Rady Osiedla Olechow Janow" z dnia 21 listopada 201 6 r. zgodnie, . 

z ktorq Srodki w wysokoici 4.670 zl przeznaczone zostanq na wymianq stolarki okiennej 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej t o d i  - Widzew Filia nr 11 w Lodzi przy ul. 

Zakladowej 50; 

J Nr 103124116 Rady Osiedle Karolew - Retkinia Wschod z dnia 17 listopada 2016 r. 

zgodnie, z kt6rq Srodki w wysokoSci 6.100 zl przeznaczone zostanq na zakup nowoici 

ksiqzkowych oraz audiobookow dla Miejskiej Biblioteki Lodz Polesie, z tego dla: 

- Filii nr 1 w Lodzi przy ul. Tomaszewicza 2, 

- Filii nr 2 w Lodzi przy ul. Wroblewskiego 67, 

- Filii nr 5 w Lodzi przy ul. Wilenskiej 59/63, 

- Filii nr 7 w Lodzi przy ul. Napierskiego 4, 

- Filii nr 12 w todzi przy ul. Wroblewskiego 67, 

- Filii nr 14 w Lodzi przy ul. Rajdowej 8, 

- Filii nr 16 w Lodzi przy ul. Retkinskiej 127. 

W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 10.000 zl 

z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Doposazenie w sprzqt edukacyjno - rozwojowo - 
sportowy Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lodzi - ul. Leszczynskiej 2 - algorytm" 

z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gminnych zadan: 

P majqtkowego pn. ,,Zakup zmywarki z funkcjq wyparzania w Przedszkolu Miejskim nr 20 

w Lodzi - ul. Leszczynskiej 2 - algorytm" w wysokoici 5.000 zl; 

9 bieiqcego pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze 

miasta (z algorytmu)" w wysokoici 5.000 zl; 



Powyzszych zmian dokonuje siq w zwiqzku z uchwalami Rady Osiedla Chojny z dnia 

27 wrzesnia 20 16 r.: Nr 244/XXIX/2016,245/XXIX/20 16 i 246/XXIX/20 16. 

Z Wydzialu Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoSci 38.271 zl 

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

siatkowki plazowej oraz ogolnodostqpnej silowni plenerowej do cel6w rekreacyjnych przy 

XXIX Liceum Ogolnoksztalcqcym w Lodzi, ul. Zelwerowicza 38/44 - budzet obywatelski" 

do Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Eodzi na realizacjq gminnego zadania 

majqtkowego pn. ,,Przebudowa wejicia glownego do Domu dziennego pobytu dla osob 

niepelnosprawnych przy ul. ~wiklihskiej 5a - budket obywatelski". 

Po przeprowadzonym postqpowaniu o udzieienie zamowienia publicznego na realizacjq ww. 

zadania naj korzystniejsza oferta jest wyisza o kwotq 3 8.27 1 zl. 

W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Eodzi dokonuje siq przeniesienia wydatkow 

w wysokosci 31.000 zl, z tego: 

z powiatowego zadania majqtkowego pn. ,,Roboty inwestycyjne w Domu Pomocy 

Spolecznej w todzi ul. Spadkowa 416" w wysokoici 11.000 zl z przeznaczeniem 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy 

spolecznej w todzi ul. Dojazdowa 517" w wysokoSci 1 1.000 zl; 

Przeniesione Srodki przeznaczone zostanq na zakup krzeselka schodowego dla Domu 

Pomocy Spolecznej Pogodna Jesien w todzi przy ul. Dojazdowej 5/7. 

> z powiatowego zadania majqtkowego pn. ,,Montaz platformy przyschodowej OMEGA 

w DPS Pogodna Jesien w Lodzi przy ul. Dojazdowej 517 - algorytm" w wysokosci 

20.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania majqtkowego pn. ,,Montaz 

krzeselka schodowego w DPS Pogodna Jesien w todzi przy ul. Dojazdowej 517 - 

algorytm"; 

Powyzszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z uchwalq Nr 171/25/2016 Rady Osiedla 

Julianow - Marysin - Rogi z dnia 8 listopada 201 6 r. 



Z Wydzialu Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatkow 

w wysokoici 30.271 zl z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Rozbudowa placu zabaw 

w Eodzi ul. Spoleczna przy ul. Ogniskowej - algorytm" do: 

Wydzialu Edukacji w wysokoSci 20,271 z1 z przeznaczeniem na realizacjq nizej 

wymienionych zadan: 

P gminnego pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze 

miasta (z algorytmu)" w wysokoSci 15.13 5 zl; 

P powiatowego pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki 

pomocnicze miasta (z algorytmu)" w wysokoici 5.136 zl. 

Powyzszych zmian dokonuje siq w zwiqzku z nizej wymienionymi uchwalami Rady 

Osiedla Chojny: 

J Nr 25 l/XXXI/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. zgodnie, z ktorq Srodki w wysokoSci 

10.000 zl przeznaczone zostanq na wymianq wykladziny w stolowce szkolnej wraz 

z montazem w Szkole Podstawowej Nr 109 przy ul. Pryncypalnej 74, 

J Nr 252/XXXI/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. zgodnie, z ktorq Srodki w wysokoici 

5.136 zl przeznaczone zostanq na doposazenie sali gimnastycznej w trenazery 

eliptyczne oraz drobny sprzqt sportowy Zespolu Szkol Ogolnoksztalcqcych Nr 5 

w Eodzi przy ul. Krolewskiej 1311 5, 

J Nr 253lXXXIl2016 z dnia 8 listopada 2016 r. zgodnie, z kt6rq Srodki w wysokoici 

5.135 zl przeznaczone zostanq na doposazenie sali gimnastycznej w sprzqt sportowy 

w Szkole Podstawowej Nr 162 przy ul. Powszechnej 15. 

Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi w wysokoici 10.000 zl 

z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania majqtkowego pn. ,,Zakup traktora- 

kosiarki-odinieiarki dla 3 Domu Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Paradnej 36"; 

Powyzszej zmiany dokonuje siq zgodnie z uchwalq Nr 250/XXXI/2016 Rady Osiedla 

Chojny z dnia 8 listopada 20 16 r. 

Z Wydzialu Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 

6.000 zl z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Rekultywacja uzytku ,,Majerowskie Blota" - 
etap I projekt i wykonanie - algorytm" do Wydzialu Kultury z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania pn. ,,Biblioteki (algorytm)". 



Zgodnie z uchwalq Nr 115/30/2016 Rady Osiedla Zlotno z dnia 7 listopada 2016 r. Srodki 

przeznaczone zostanq na zakup laptopa i urzqdzenia wielofunkcyjnego kolorowego wraz 

z zapasowymi wkladami do drukarki dla Filii Nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

mieszczqcej siq w Lodzi przy ul. Garnizonowej 15. 

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

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

Dokonuje siq zmiany w rachunkach dochodow jednostek oraz wydatkow nimi finansowanych 

w Wydziale Edukacji. 

Zmiana planu dochoddw wiqze siq przede wszystkim ze wzrostem dochodow z tytulu: 

P podpisania nowych um6w na wynajem pomieszczen; 

> wplywow uzyskiwanych ze sprzedazy uslug w dziedzinie rekreacji - dzialalnoic 

komercyj na plywalni, 

P przekazanych celowych darowizn pieniqznych, 

> wplywow uzyskiwanych ze sprzedazy uslug w dziedzinie rekreacji, 

P przyznanych odszkodowan za utracone lub uszkodzone mienie. 

Wydatkowanie zgromadzonych Srodkow nastqpi zgodnie z uchwalq Rady Miejskiej w Lodzi 

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

dochodow przez jednostki budzetowe prowadzqce dzialalnoSC okreSlonq w ustawie o systemie 

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

Powyzsze Srodki finansowe przeznaczone zostanq m. in. na: 

wydatki biezqce: 

J zakup materialow do remontow i uslug remontowych zwiqzanych z usuniqciem szkod, 

J zakup pomocy dydaktycznych i wyposaienia zgodnie z wolq darczyncow, 

J zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz oplat za odprowadzanie Sciekow, 

J szkolenie pracownikow w zakresie ochrony danych, 

J umowy zlecenia z obslugujqcymi dzialalnoSC komercyjnq plywalni, 

wydatki majqtkowe: 

J zakup klimatyzatora w Szkole Podstawowej nr 166 - zgodnie z zaleceniami p.poz., 



J uzupelnienie Srodkow finansowych w celu zrealizowania w caloici zadania 

inwestycyjnego pn. ,,Zakup elektrycznego kotla warzelnego dla Przedszkola Miejskiego 

nr 66 w todzi ul. Graiyny 34". 

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

w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2016 rok. 

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

udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2016 rok", ktore zostaly ujqte w jednolitym tekicie 

stanowiqcym zalqcznik Nr 4 do niniejszej uchwaly. 










































































