
Druk Nr 35112016 

Projekt z dnia 20 grudnia 201 6 r 

AUTOPOPRAWKA 

PREZYDENTA MIASTA EODZI 

z dnia 2fgrudnia 2016 r. 

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

w budiecie miasta todzi  na 2016 rok. 

W projekcie uchwa4y Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budtetu oraz zmian 

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

1) dodaje siq § 1 - 4 w brzmieniu: 

,,§ 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2016 rok zgodnie 

z pismami Ministra Finansow, w kt6rych poinformowal, ze na podstawie 

art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorzqdu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z p6in. zm.) zostala 

przyznana Miastu t 6 d i  ze Srodkow rezerwy czqici oiwiatowej subwencji 

ogolnej kwota 1.753.295 zl 

z tego: 

1) zgodnie z pismem Ministra Finansow z dnia 26 paidziemika 2016 r. znak: 

ST5.4750.414.2016.18mp 18.654 zl; 

Powyzsza kwota przeznaczona jest na dofinansowanie innych zadai5 

o jednorazowym charakterze, nie uwzglqdnionych w czqsci oiwiatowej 

subwencji ogolnej na rok 20 16. 

2) zgodnie z pismem Ministra Finansow z dnia 28 listopada 2016 r, znak: 

ST5.4750.422.2016.26mp 190.000 z4; 

Powyzsza kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doposazenia 

pomieszczen w szko'rach rozpoczynajqcych kszta'rcenie w zawodach, 

w ktorych szkoly te dotychczas nie prowadzily ksztatcenia, w tym do 

przeprowadzenia egzaminow praktycznych potwierdzajqcych kwalifikacje 



w szkolach rozpoczynajqcych ksztalcenie w roku 2016. 

3) zgodnie z pismem Ministra Finansow z dnia 29 listopada 2016 r. znak: 

ST5.4750.429.2016.34mg 849.550 zi; 

Powyzsza kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztow 

zwiqzanych z wypiatq odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie 

art. 20 Karty Nauczyciela, a takie nauczycieli przechodzqcych na 

emeryture na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. 

4) zgodnie z pismem Ministra Finansow z dnia 29 listopada 2016 r. znak: 

ST5.4750.429.2016.34mp 695.091 zl; 

Powyzsza kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztow 

zwiqzanych z wyplatq odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie 

art. 20 Karty Nauczyciela, a takze nauczycieli przechodz+cych na 

emeryturq na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 758 - Rozne rozliczenia 

rozdziale 75801 - CzqiC oiwiatowa subwencji ogolnej dla jednostek 

samorzqdu terytorialnego 

dochody biezqce 

w zadaniach: 

a) gminnym pn. ,,7a. Subwencja og6lna - gmina. 11. CzeSC oiwiatowa" 

849.550 zl, 

b) powiatowym pn. ,,7b. Subwencja ogolna - powiat. I. CzqiC oiwiatowa 

subwencji ogolnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego" 903.745 zi; 

zgodnie z zatqcznikiem Nr 1 

5 2. Zwiqksza sie wydatki budietu miasta Lodzi na 2016 rok o kwote 1.753.295 zi 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

1)  dziale 801 - Oiwiata i wychowanie o kwotq 1.693.241 zi 

a) rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe 715.904 zl 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 



gminnym zadaniu pn. ,,Szkoly podstawowe", 

b) rozdziale 80 1 10 - Gimnazja 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Gimnazjan, 

c) rozdziale 80120 - Licea ogolnoksztalcqce 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Licea og6lnoksztalcqce", 

d) rozdziale 80130 - Szkoly zawodowe 406.096 zl 

- grupie wydatk6w - Dotacje 9.700 z4 

powiatowym zadaniu pn. ,,Szkoly zawodowe niepubliczne", 

- grupie wydatkow - Zadania statutowe 396.396 z4 

powiatowym zadaniu pn. ,,Szkoly zawodowe, 

e) rozdziale 80134 - Szko4y zawodowe specjalne 32.000 zl 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Szkoly zawodowe specjalne"; 

2) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotq 

a) rozdziale 85403 - Specjalne oirodki szkolno - wychowawcze 46.654 zl 

- grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz osob fizycznych 18.654 zl, 

- grupie wydatktrw - Zadania statutowe 28.000 zl, 

powiatowym zadaniu pn. ,,Specjalne oirodki szkolno-wychowawcze", 

b) rozdziale 85421 - Mlodziezowe oirodki socjoterapii 13.400 zi 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Mtodzieiowe Osrodki Socjoterapii"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2, 

5 3. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2016 rok zgodnie 

z pismem Ministra Finansow, w kt6rych poinfonnowak, i e  na podstawie 

art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 

z pozn. zm.) zostala przyznana Miastu L6di  ze Srodkow rezerwy subwencji 

og6lnej kwota 



Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 758 - R6zne rozliczenia 

rozdziale 75802 - Uzupelnienie subwencji ogolnej dla jednostek samorzqdu 

terytorialnego 

dochody biezqce 

powiatowym pn. ,,7b. Subwencja og6lna - powiat. IV. Uzupelnienie 

subwencji ogolnej dla jednostek sarnorzqlu terytorialnego"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

5 4. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 201 6 rok o kwotq 325.308 zl 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 852 -Pomoc spoleczna 

rozdziale 85202 - Domy pomocy spolecznej 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skiadki 

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

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

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

3) dodaje siq 5 7 - 8 w brzmieniu: 

,,§ 7. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi  na 2016 rok o kwotq 104.720 zl 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 801 - Oiwiata i wychowanie 

1) rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe 54.720 zl 

dochody biezqce 

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

2) rozdziale 80130 - Szkoly zawodowe 50.000 zl 



dochody biezqce 

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

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 

8. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 104.720 zl 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 801 - OSwiata i wychowanie 

I )  rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Szkoly podstawowe"; 

2) rozdziale 80130 - Szkoiy zawodowe 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Szkoly zawodowe"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2."; 

4) dotychczasowe 3 - 4 otrzymujq odpowiednio numeracjq 9 - 10; 

5) dodaje siq 11 - 17; 

,,§ 11. Zmniejsza siq dochody budzetu miasta Lodzi na2016 rok o kwotq 2.217.583 zl 

Zmniejszenia dochodow dokonano w: 

dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 

rozdziale 7541 1 - Komendy powiatowe panstwowej Strazy Pozarnej 

dochody majqtkowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,8. Dotacje na zadania wiasne: zb) z Narodowego 

Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 



$ 12. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 2.217.583 zl 

Zmniejszenia wydatktrw dokonano w: 

dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 

rozdziale 7541 1 - Komendy powiatowe Patistwowej Straiy Poiarnej 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

powiatowym zadaniu pu. ,,Termomodemizacja budynk6w JRG Komendy 

Miejskiej PSP w todzi" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 13. Zmniejsza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwote 15.739.222 zl 

Zmniejszenia dochodow dokonano w: 

dziale 758 - Rozne rozliczenia 

rozdziale 75814 - Rozne rozliczenia finansowe 

dochody biez+ce 

gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - doch6d z tytulu 

zwrotu doplaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w todzi Sp. 

z 0.0.": 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

$ 14. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 16.159.222 zl 

Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 

1) dziale 600 - Transport i IqcznoSC o kwote 8.193.000 zl 

a) rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi 

gminne) 4.693.000 zl 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

powiatowych zadaniach pn.: 



- ,,Budowa al. KoSciuszki na odc. od ul. Radwahskiej do ul. 

W6lczahskiejX 2.000.000 z%, 

- ,,Pozyskiwanie prawa wlasnoici bqdz prawa uiytkowania 

wieczystego do nieruchonloici niezbqdnych pod drogi" 2.693.000 zl, 

b) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne 3.500.000 zl 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Przebudowa drog na terenie Polesia"; 

2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotq 

rozdziale 70001 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej 

gmpie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnych zadaniach pn.: 

a) ,,Remonty pozostalych mieszkalnych lokali komunaluych i budynkow 

przeznaczonych na lokale komunalne" 4.400.000 zl, 

b) ,,Remonty lokali socjalnych, pomieszczen tymczasowych i budynkow 

przeznaczonych na lokale socjalne" 825.41 1 zk; 

3) dziale 758 - R6ine rozliczenia o kwotq 

rozdziale 7581 8 - Rezenvy ogolne i celowe 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnych zadaniach pn.: 

a) ,,Rezerwa celowa na wykupy niemchomoici pod inwestycje miejskie" 

1.994.198 z%, 

b) ,,Rezerwa celowa na obowiqkowe platnoici wynikajqce z wyplat 

odszkodowan, wyrok6w sqdowych lub ugod oraz zwrott~w, w tym 

korekt finansowych zwiqzanych z dofinansowaniem zewnqtrznym" 

746.613 zl; 

zgodnie z zatqcznikiem Nr 2 

§ 15. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 420.000 z% 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 



dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

1) rozdziale 92106 - Teatry 

grupie wydatkow - Dotacje 

powiatowym zadaniu pn. ,,Teatry"; 

2) rozdziale 92109 - Domy i osrodki kultury, Swietlice i kluby 20.000 zl 

grupie wydatkow - Dotacje 

gminnym zadaniu pn. ,,Domy kultury"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 16. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 34.465 zi 

Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 758 - Rozne rozliczenia o kwotq 

rozdziale 7581 8 - Rezerwy og6lne i celowe 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Rezerwa ogolna"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

§ 17. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 201 7 rok o kwotq 34.465 zl 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

1) dziale 801 - Oiwiata i wychowanie o kwotq 31.665 zl 

a) rozdziale 80104 - Przedszkola 

grupie wydatkow - Dotacje 

gminnym zadaniu pn. ,,Przedszkola niepubliczne", 

b) rozdziale 80105 - Przedszkola niepubliczne 6.400 zl 

grupie wydatkow - Dotacje 

gminnym zadaniu pn. ,,Przedszkola specjalne niepubliczne", 

c) rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 1.300 zi 

grupie wydatkow - Dotacje 



gminnym zadaniu pn. , , h e  formy wychowania przedszkolnego - 

niepubliczne", 

d) rozdziale 801 11 - Gimnazja specjalne 4.300 zl 

grupie wydatk6w - Dotacje 

powiatowym zadaniu pn. ,,Gimnazja specjalne niepubliczne", 

e) rozdziale 80130 - Szkoiy zawodowe 2.600 zl 

grupie wydatk6w - Dotacje 

powiatowym zadaniu pn. ,,Dotacja dla szk61 zawodowych 

publicznych", 

f) rozdziale 80149 - Realizacja zadan wymagajgcych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziakach 

przedszkolnych w szkolach podstawowych 

i innych formach wychowania przedszkolnego 

4.045 zl 

grupie wydatkow - Dotacje 

gminnym zadaniu pn. ,,Zadania wymagaj4ce stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 

publicznych", 

g) rozdziale 80150 - Realizacja zadar? wymagajqcych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i mtodziezy w szkotach podstawowych, 

gimnazjach, liceach og6lnoksztalcqcych, liceach 

profilowanych i szkolach zawodowych oraz 

szkolach artystycznych 2.720 zt 

grupie wydatkow - Dotacje 

gminnym zadaniu pn. ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w gimnazjach 

niepublicznych"; 

2) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotq 2.800 zl 

a) rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.500 zi 

grupie wydatk6w - Dotacje 



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

b) rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne 1.300 zl 

grupie wydatkow - Dotacje 

powiatowych zadaniach pn.: 

- ,,Bursy szkolne niepubliczne" 

- ,,Dotacja dla burs szkolnych publicznych" 

650 zl, 

650 zl: 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

6) dotychczasowe § 5 - 7 otrzymujq odpowiednio numeracjq 18 - 20; 

7) w 5 18: 

a) kwotq 67.000 zl zastqpuje siq kwotq 185.700 zl, 

b) dodaje siq pkt 1 w brzmieniu: 

,,I) dziale 600 - Transport i iqcznoSC o kwotq 80.000 zl 

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. ,,Wykonanie projektu modernizacji 

skrzyzowan i drog na Stokach, Sikawie i Podgorzu podnoszqcych 

bezpieczelistwo utytkownikow i mieszkaric6w-algorytm";", 

c) dotychczasowe pkt 1 - 2 otrzymujq odpowiednio numeracjq 2 - 3, 

d) w pkt 2 kwotq 47.000 zi zastqpuje siq kwotq 85.700 zh 

8) w § 19: 

a) kwotq 67.000 zi zastqpuje siq kwotq 185.700 zi, 

b) wpkt  1: 

- kwotq 58.000 zl zastqpuje siq kwotq 176.700 zl, 

- lit. a kwotq 11.000 zl zastqpuje siq kwotq 129.700 zl; 



a) dodaje siq pkt 1 w brzmieniu: 

, , I )  z dzialu 600 - Transport i 1qcznoSC kwote 

rozdziah 60016 - Drogi publiczne gminne 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnych zadah pn.: 

a) ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowq ul. 

Truskawkowej - algorytm" 27.405 zl, 

b) ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe ul, tucji  - 

algorytm" 27.405 zl, 

do: 

dzialu 801 - Oiwiata i wychowanie 

rozdzialu 80101 - Szkoly podstawowe 

- grupy wydatkow - Zadania statutowe 48.150 zl 

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

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)", 

- grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 6.660 zl 

na realizacje gminnego zadania pn. ,,Zakup tablicy multimedialnej dla 

Szkoly Podstawowej nr 206 w todzi  - ul. Lozowa 9 - algorytm";", 

b) dotychczasowe pkt 1 - 6 otrzymujq odpowiednio numeracjq 2 - 7, 

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwote 

rozdzialu 75095 - Pozostaia dzialalnoSC 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnych zadan pn. 

a) ,,Osiedle Olecl16w - Janow" 

b) ,,Osiedle Widzew - Wschod" 

c) ,,Osiedle Nowosolna" 

d) ,,Osiedle Julianow - Marysin - Rogi" 

e) ,,Osiedle Baluty - Centrum" 

10.078 zl 

3.960 zl, 

572 zl, 

450 zl, 

840 zl, 



f) ,,Osiedle Koziny" 

g) ,,Osiedle Andrzej6wn 

do: 

dzialu 801 - Ogwiata i wychowanie 

- rozdzialu 80101 - Szkoly podstawowe 

3.935 z1: 

2.800 zl, 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

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

- rozdzialu 80 104 - Przedszkola 2.191 z1 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacje gminnego zadania pn. ,,Przedszkola", 

- rozdzialu 80120 - Licea og6lnoksztalcqce 1.960 z1 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacje powiatowego zadania pn. ,,Licea ogolnoksztalcqce", 

- rozdzialu 80130 - Szkoly zawodowe 840 zl 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Szkoly zawodowe";", 

d) dodaje siq pkt 8 - 9 w brzmieniu: 

,,8) w dziale 852 - Pomoc spo'reczna kwote 

rozdziale 8521 1 - ~wiadczenie wychowawcze 

gminnym zadaniu pn. ,,Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach 

ubieglych z budzetu panstwa na realizacje zadan z zakresu administracji 

rzdowej" 

z grupy wydatkow - Dotacje 

do grupy wydatk6w - Zadania statutowe; 

9) w dziale 852 - Pomoc spoleczna kwotq 100.202 zl 

z rozdzia'ru 85228 - Uslugi opiekuhcze i specjalistyczne us1ugi opiekuhcze 

grupy wydatk6w - Dotacje 

gminnego zadania pn. ,,Uslugi opiekuncze" 

do: 

rozdzialu 85202 - Domy pomocy spolecznej 



grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Publiczne domy pomocy 

spoiecznej";"; 

10) dodaje siq 5 2 1 w brzmieniu: 

,,§ 21. Dokonuje siq zmiany w ,,Planie dochod6w rachunku dochodGw jednostek, 

o ktorych mowa w art. 223 ust I ,  oraz wydatk6w nimi finansowan~ch na 2016 rok", zgodnie 

z zaiqcznikiem Nr 3."; 

I I) dotychczasowy § 8 otrzymuje odpowiednio numeracjq 22; 

12) dodaje siq 5 23 w brzmieniu: 

, 23. W uchwale Nr XXXVIII/1000116 Rady Miejskiej w todzi z dnia 

7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budzetu orz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok 

w zalqczniku Nr 3, w zapisie dotyczqcym dziah 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 

rozdzialu 85403 - Specjalne oirodki szkolno - wychowawcze, w kolumnie 4 skreila siq 

cyfrq 4."; 

13) dotychczasowe 5 9 - 10 otrzymujq odpowiednio numeracjq 24 - 25; 

14) zaiqczniki Nr 1 - 2 do uchwaiy otrzyrnujq brzmienie jak w zaiqcznikach Nr 1 - 2 do 

niniejszej Autopoprawki; 

15) doodaje siq nowy zaiqcznik Nr 3 w brzmieniu jak w zalqczniku Nr 3 do niniejszej 

Autopoprawki; 

16) dotychczasowy zalqcznik Nr 3 otrzymuje odpowiednio numeracjq 4. 

Zmiany, o kt6rych mowa powyzej, zostanq uwzglqdnione w jednolit 

zaiqcznika po podjqciu uchwaly przez Radq Miejskq. 
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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 2016 rok. 

Zwiekszenie ulanowanych w budiecie miasta Lodzi na 2015 rok dochod6w i wydatkhw. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 1.753.295 zt, z tego: 

P dochodow w Wydziale Budietu w nizej wymienionych zadaniach: 

gminnym pn. ,,7a. Subwencja ogolna - gmina. 11. CzqSC oswiatowa" o kwotq 

849.550 zi; 

powiatowym pn. ,,7b. Subwencja ogolna - powiat. I. CzqSC oSwiatowa subwencji 

ogolnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego" o kwotq 903.745 zl. 

Powyzszego zwiqkszenia dokonuje siq w zwiqzku z pismami Ministra Finansow z dnia 

26 paidziemika 2016 r. 28 listopada 2016 r. ST5.4750.414.2016.18mp na kwotq 

18.654 zk, z dnia 28 listopada 2016 r. znak: ST5.4750.422.2016.26mp na kwote 

190.000 zl i z dnia 29 listopada 2016 r. znak: ST5.4750.429.2016.34mg na kwotq 

849.550 zl i znak: ST5.4750.429.2015.34mp na kwotq 695.091 zl. 

P wydatkow w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych 

zadan: 

gminnych pn. : 

,,Szkoly podstawowe" 715.904 zl 

,,Gimnazjan 133.646 zl 

powiatowych pn. : 

,,Licea og61noksztalcqcen 405.595 zl 

,,Szkoiy zawodowe" 396.396 zl 

,,Szkoly zawodowe niepubliczne" 9.700 zl 

,,Szkoly zawodowe specjalne" 32.000 zl 

,,Specjalne oirodki szkolno-wychowawcze" 46.654 zt 

,,Mlodziezowe OSrodki Socjoterapii" 13.400 zl 



Zgodnie z pismami Ministerstwa Finansow Srodki przeznaczone zostanq na dofinansowanie 

kosztow zwiqzanych z wyplatq odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie 

art. 20 Karty Nauczyciela, a takie nauczycieli przechodzqcych na emeryturq na podstawie 

art. 88 Karty Nauczyciela oraz na dofinansowanie doposaienia pomieszczen w szkolach 

rozpoczynajqcych ksztalcenie w zawodach, w ktorych szkoly te dotychczas nie prowadzily 

ksztalcenia, w tym do przeprowadzenia egzaminow praktycznych potwierdzajqcych 

kwalifikacje w szkolach rozpoczynajqcych ksztalcenie. 

Zwiekszenie ~lanowanych w bud*ecie miasta Eodzi na 2016 rok dochod6w i wydatkbw. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwote 325.308 zl, z tego: 

> dochodow w Wydziale Budietu w gminnym zadaniu pn. ,,7b. Subwencja ogolna - 

powiat. IV. Uzupelnienie subwencji ogolnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego"; 

> wydatk6w w Miejskim OSrodkn Pomocy w todzi z przeznaczeniem na realizacjq 

powiatowego zadania pn. ,,Publiczne domy pomocy spolecznej". 

Powyzsze irodki przeznaczone zostanq na nagrody dla pracownikow dom6w pomocy 

spolecznej. 

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

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq zwiekszenia w Wydziale Edukacji o kwote 104.720 zt, 

z tego: 

P dochodow w nizej wymienionych zadaniach: 

gminnym pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne" w wysokoici 54.720 zl, 

powiatowym pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne" w wysokoSci 50.000 zl; 

> wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadan: 

gminnego pn. ,,Szkoly podstawowe" w wysokoSci 54.720 zl, 

powiatowego pn. ,,Szkoty zawodowe" w wysokoici 50.000 zl. 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq na dofinansowanie kurs6w i szkolen dla pracownikow Szkoly 

Podstawowej nr 199 i Zespolu Szk61 Ponadgimnazjalnych nr 15 w todzi. 



~ r 6 d l e m  sfinansowania wydatkow sg Srodki przekazane przez Powiatowy Urz4d Pracy 

z Funduszu Pracy na rzecz ksztalcenia ustawicznego Pracodawcy i jego pracownikow 

w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Zmnieiszenie planowanych w budiecie miasta todzi  na 2016 rok dochod6w i wvdatk6w. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq zmniejszenia w wysokoici 2.217.583 zl, z tego: 

9 dochodow w Wydziale Budzetn w powiatowym zadaniu pn. ,,a. Dotacje na zadania 

wlasne: zb) z Narodowego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej"; 

9 wydatkow w Komendzie Miqjskiej Pa~istwowej Straiy Pozarnej w powiatowym 

zadaniu majqtkowym, ujqtym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. 

,,Termomodernizacja budynkow JRG Komendy Miejskiej PSP w todzi". 

Powyzszego zmniejszenia dokonuje siq w zwiqzku z podpisanym aneksem do umowy 

pomiqdzy Miastem L6di  a Narodowym Funduszem Ochrony ~rodowiska i Gospodarki 

Wodnej. 

Zmianv w planowanych w budiecie miasta todzi  na 2016 rok dochodach i wydatkach. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 

k zmniejsza siq dochody w Oddziale Nadzoru WlaScicielskiego w wysokoici 

15.739.222 z1 w gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - dochod 

z tytuiu zwrotu doplaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Lodzi Sp. 

z o.o.", 

W kwietniu 2016 r. Miasto Lodi wnioslo do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Lodzi 

Sp. z 0.0. dopiatq zwrotn4 w wysokoSci 16.647.743,54 zl. Zwrot doplaty mial nastqpiC 

w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. ze Srodkow pozyskanych przez Spolkq ze zwrotu 

podatku VAT z Urzqdu Skarbowego. Przeprowadzona przez Urzqd Skarbowy kontrola 

zwrotu podatku wykazala, iz dostawa nieruchomoici w tym zakresie powinna korzystaC 

ze zwolnienia z VAT, co wymusilo korektq deklaracji podatku VAT. 

W zwi4zku z powyzszym termin zwrotu przez Sp6lkq dopliaty zostal przesuniety do konca 

I kwartalu 2017 r. i stanowiC bqdzie dochod Miasta w 2017 r. 



F zn~niejsza siq wydatki w wysokoici 16.159.222 zl, z tego w: 

Zarzlldzie Dr6g i Transportu w wysokoici 2.693.000 zi w powiatowym zadaniu pn. 

,,Pozyskiwanie prawa wlasnoSci bqdi prawa uzytkowania wieczystego do nieruchomoici 

niezbqdnych pod drogi"; 

Powyzsze Srodki nie zostanq wydatkowane do konca br. 

Kwota ta wynika z faktu, iz decyzje w prowadzonych przez L6dzki Urzqd Wojewodzki 

i Starostwa oicienne postqpowania w sprawie ustalenia odszkodowan za nieruchomoSci 

przejqte pod zakonczone inwestycje drogowe bqdq zakonczone sukcesywnie do konca 

roku 2016, a wypiaty odszkodowari muszq nastaC w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od 

daty uprawomocnienia siq decyzji. Postqpowania nie zostdy zakonczone ostatecznymi 

decyzjami wobec powyzszego uwalniajq siq Srodki. 

Zarzqdzie Inwestycji Miejskich w wysokoici 5.500.000 z1 w nizej wymienionych 

zadaniach majqtkowych: 

powiatowym pn. ,,Budowa al. KoSciuszki na odc. od ul. Radwanskiej do ul. 

Wolczanskiej" w wysokoici 2.000.000 zl; 

Kosztorys inwestorski okreilal kwotq planowanq do realizacji, jednak ceny rynkowe 

w roku 2016 by4y nizsze nawet o 60 %. Wykonawcy zfozyli duzo nizsza, ofertq stqd 

powstaiy oszczqdnoSci poprzetargowe. 

gminnym pn. ,,Przebudowa drog na terenie Polesia" w wysokoici 3.500.000 zl; 

Realizacjq przebudowy drog na terenie Polesia zaplanowano na podstawie PFU 

w systemie zaprojektuj i wybuduj i podzielono na 3 czqici. Niestety do przetargu 

zglosil siq tylko Wykonawca dla czqici 1, pozostale 2 czqici nie rozstrzygniqto i nie 

bylo juz mozliwosci procedowania dalej realizacji robot z uwagi na krotki czas na 

realizacjq. Zmniejszono zakres do zaprojektowania pozostaiych 2 czqici, tak aby 

w roku nastqpnym moc przystqpic do realizacji. Stqd pozostaiy wolne irodki. 

Zarzqdzie Lokali Miejskich w wysokoici 5.225.411 z1 w nizej wymienionych gminnych 

zadaniach pn.: 



,,Remonty pozostalych mieszkalnych lokali komunalnych i budynkow przeznaczonych 

na lokale komunalne" w wysokoici 4.400.000 zl; 

,,Remonty lokali socjalnych, pomieszczefi tymczasowych i budynk6w przeznaczonych 

na lokale socjalne" w wysokoici 825.41 1 zi; 

Powyzsze zmniejszenie wynika z prognozowanego nizszego wykonania wydatk6w 

w poszczegolnych zadaniach zwiqzanych z remontarni lokali. 

Wydziale Budietu w wysokoSci 2.740.811 zl w nizej wymienionych gminnych 

zadaniach majqtkowych pn.: 

,,Rezenva celowa na wykupy nieruchomoSci pod inwestycje miejskie" w wysokoici 

1.994.198 zl; 

,,Rezenva celowa na obowiqzkowe piatnoici wynikajqce z wypiat odszkodowan, 

wyrokow sqdowych lub ug6d oraz zwrot6w, w tym korekt finansowych zwiqzanych 

z dofinansowaniem zewnqtrznym" w wysokoSci 746.613 zl; 

P zwiqksza siq wydatki w Wydziale Kultury wysokoici 420.000 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq nizej wymienionych zadai? 

gminnego pn. ,,Domy kultury" wysokoici 20.000 zl; 

Powyzsza kwota przekazana zostanie do Domu Literatury z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztow dziaialnoSci statutowej. Instytucja pozyskaia kolejne Srodki 

w wysokoSci 60.000 zt z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt 

jest w trakcie realizacji. Zabezpieczenie przez instytucjq Srodkow finansowych na 

wklad wlasny nie jest mozliwe poniewaz jest rowniez w trakcie realizacji projektu 

Puls Literatury, gdzie wystqpily nieprzewidziane koszty techniczne. 

Teatry" w wysokoici 400.000 zl; 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na zwiqkszenie dotacji podmiotowej dla 

Teatru Powszechnego na dziaialnoit statutowq instytucji. 

Zmiany w ~lanowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok wydatkach. 



W budiecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 

9 zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoici 34.465 zl w gminnym zadaniu 

pn. ,,Rezerwa og6lnaX; 

9 zwiqksza siq wydatki w Wydziale Edukacji w wysokoSci 34.465 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq nizej wymienionych zadan: 

gminnych pn. : 

,,Przedszkola niepubliczne" 10.300 zl 

,,Przedszkola specjalne niepubliczne" 6.400 zl 

,,Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" 1.300 zl 

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" 4.045 z1 

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w oddzialach przedszkolnych w szkolach 

podstawowych niepublicznych" 2.720 zk 

,,Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" 1.500 zl 

powiatowych pn. : 

,,Gimnazja specjalne niepubliczne" 4.300 zl 

,,Dotacja dla szk61 zawodowych publicznych" 2.600 zl 

,,Bursy szkolne niepubliczne" 650 z1 

,,Dotacja dla burs szkolnych publicznych" 650 zl 

Powyzszych zmian dokonuje siq celem zabezpieczenia wydatk6w niezbqdnych na 

realizacjq ww. zadar?. 

Zmianv w planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wvdatkach. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 

9 zmniejszenia wydatkow w wysokoici 118.700 zl, z tego w: 

Zarzqdzie Inwestycji Miejskich w wysokoici 80.000 zl z powiatowego zadania 

majqtkowego pn. ,,Wykonanie projektu modernizacji skrzyzowar? i dr6g na Stokach, 

Sikawie i Podg6rzu podnoszqcych bezpieczelistwo uzytkownik6w i mieszkaricow- 

algorytm"; 



Wydziale Budietu w wysokoSci 38.700 zl w gminnym zadaniu majqtkowym pn. 

,,Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta 

(algorytm)"; 

> zwiqkszenia wydatkow w Wydziale Edukacji w wysokoici 118.700 zl z przeznaczeniem 

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

jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)". 

Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z uchwalq Nr 16812812016 Rady Osiedla Stoki - 

Sikawa - Pogorze z dnia 2 grudnia 2016 r. zgodnie, z kt6rq Srodki przeznaczone zostanq na 

zakup i montai sprzqtu multimedialnego dla Szkoly Podstawowej Nr 139 w Lodzi przy 

ul. Giewont. 

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok wydatk6w. 

Z Zarzqdu Inwestycji Miejskich dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci 

54.810 zl z nizej wymienionych gminnych z a d d  majqtkowych pn.: 

9 ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowq ul. Truskawkowej - algorytm" 

w wysokoici 27.405 zl; 

9 ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowq ul. Lucji - algorytm" w wysokoSci 

27.405 zl; 

do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gminnych zadan: 

biezqcego pn. ,,Wydatki na realizacjq zadai5 zgloszonych przez jednostki pomocnicze 

miasta (z algorytmu)" w wysokoici 48.150 zl; 

majqtkowego pn. ,,Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoly Podstawowej nr 206 w todzi 

- ul. Lozowa 9 - algorytm" w wysokoici 6.660 21. 

Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z uchwalq Nr 159iXIXl2016 Rady Osiedla 

Radogoszcz z dnia 16 grudnia 2016 r. zgodnie, z ktorq irodki przeznaczone zostanq dla: 

- Szkoly Podstawowej nr 122 w wysokoSci 20.000 z4 na zakup wyposazenia szkolnego, 

- Szkoly Podstawowej nr 184 w wysokoici 20.000 zl na zakup sprzqtu multimedialnego, 

- Szkoly Podstawowej nr 206 na zakup sprzqtu elektronicznego do pracowni komputerowej. 



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

12.557 z1 z nizej wymienionych gminnych zadan pn.: 

9 ,,Osiedle Widzew - Wschod" w wysokoici 3.960 zl 

9 ,,Osiedle Nowosolna" w wysokoici 572 zl; 

9 ,,Osiedle Julian6w - Marysin - Rogi" w wysoko4ci 450 zl; 

9 ,:Osiedle Baluty - Centrum" w wysokoici 840 zl; 

9 ,,Osiedle Koziny" w wysokoici 3.935 zi; 

9 ,,Osiedle Andrzejow" w wysokosci 2.800 zl; 

do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadah: 

gminnego pn. ,,Szkoly podstawowe" w wysokoici 7.566 zl, 

gminnego pn. ,,Przedszkolan w wysokoici 2.191 zl; 

powiatowego pn. ,,Licea ogolnoksztalcqce" w wysokosci 1.960 zl; 

powiatowego pn. ,,Szkoly zawodowe" w wysokoici 840 zi. 

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

J Nr 79/19/2016 Rady Osiedla Widzew - Wsch6d z dnia 28 listopada 2016 r., zgodnie 

z ktorq Srodki w wysokoici 1.960 zl przeznaczone zostanq dla Zespolu Szk61 

Ogolnokszta~cqcych nr 1 w todzi  przy ul. Czajkowskiego 14 na zakup kosiarki, 

J Nr 8011912016 Rady Osiedla Widzew - Wsch6d z dnia 28 listopada 2016 r., zgodnie 

z ktorq irodki w wysokoici 2.000 zl przeznaczone zostanq dla Szkoly Podstawowej nr 199 

w todzi  przy ul. Elsnera 8 na zakup ksiqzek do biblioteki szkolnej, 

J Nr 110iXXIXl2016 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 22 listopada 2016 r. zgodnie, z kt6rq 

Srodki w wysokoSci 572 zl przeznaczone zostanq na zakup materialow plastycznych dla 

potrzeb uczniow w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w todzi przy ul. 

Jugoskowianska 2 w zwiqzku z udzialem w osiedlowo - gminnym konkursie plastycznym 

,,Magiczne ~wiqta", 

J Nr 17512612016 Rady Osiedla Julian6w - Marysin - Rogi z dnia 23 listopada 2016 r. 

zgodnie, z ktori) irodki w wysokoSci 450 zl przeznaczone zostanq na zorganizowanie 

,,Imprezy Mikolajkowej na terenie Przedszkola Nr 47 w Lodzi przy ul. Deczytiskiego 24 

dla dzieci ze szk61 i przedszkoli z osiedla, 



J Nr 106lXVIIIl2016 Rady Osiedla Baluty - Centrum z dnia 22 listopada 2016 r. zgodnie, 

z kt6rq Srodki w wysokoici 840 zl przeznaczone zostan4 dla Zespolu Szk61 Ekonomiczno 

- Turystyczno - Hotelarskich w Lodzi przy ul. Drewnowskiej 171 na nagrody 

w zawodach sportowych, 

J Nr 86/21/2016 Rady Osiedla Koziny z dnia 21 listopada 2016 r. zgodnie, z ktora Srodki 

w wysokoSci 3.935 zl przeznaczone zostani) na zakup tablicy multimedialnej dla Szkoly 

Podstawowej nr 91 w Lodzi przy ul. Kasprzaka 45, 

J Nr 8812412016 Rady Osiedla Andrzejow z dnia 16 listopada 2016 r. zgodnie, z kt6rq 

Srodki w wysokoici 2.800 zl przeznaczone zostani) dla: 

- Przedszkola Miejskiego Nr 229 w Lodzi przy ul. przy ul. Gliszczynskiego w kwocie 

800 zl na zakup wyposazenia, 

- Przedszkola Miejskiego Nr 230 w Lodzi przy ul. Przylesie 22 w kwocie 941 zl na zakup 

wyposaienia, 

- Szkoly Podstawowej Nr 204 w Lodzi przy ul. Gajcego 7111 kwota 1.059 zl na zakup 

pomocy dydaktyczne. 

W Wydziale Budietu dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokosci 200 zl 

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

panstwa na realizacje zadan z zakresu administracji rz+dowejn. 

Powyzszego przeniesienia dokonuje siq celem dostosowania zapisow do obowiqzuji)cej 

klasyfikacji budzetowej. 

W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi  dokonuje siq przeniesienia wydatkow 

w wysokoici 100.202 zt z gminnego zadania pn. ,,Ustugi opiekuhcze" z przeznaczeniem na 

realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Publiczne domy pomocy spolecznej". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na zakup energii 

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

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

Dokonuje siq zmiany w rachunkach dochodow jednostek oraz wydatkow nimi finansowanych 

w Wydziale Edukacji. 



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

9 podpisania nowych um6w na wynajem pomieszczeri; 

b przekazanych celowych darowizn pieniqznych, przyznanych odszkodowan za utracone 

lub uszkodzone mienie. 

Wydatkowanie zgromadzonych Srodkow nastqpi zgodnie z uchwalq Rady Miejskiej w todzi 

Nr XCII1/1716110 z dnia 8 wrzeinia 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia 

dochodbw przez jednostki hudzetowe prowadzqce dzialalnoSC okreilonq w ustawie o systemie 

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

Powyzsze Srodki finansowe przeznaczone zostanq m. in. na: 

J zakup materiaiow do remontow i ushg  remontowych zwiqzanych z usuniqciem szkod, 

J zakup pomocy dydaktycznych i wyposazenia zgodnie z wolq darczyticow, 

J zakup Srodkow zywnoici, zakup energii, 

J szkolenie pracownikbw, 

J umowy zlecenia z obslugujqcymi dzialalnoSd komercyjnq plywalni. 

Zmianv w uchwale Nr XXXVIII/1000/16 Radv Mieiskiei w todzi z dnia 

7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2016 

rok. 
Powyzsza zmiana dotyczy zalqcznika Nr 3 i polega na sprostowaniu oczywistego bledu 

pisarskiego. 

Zmianv w uchwale Nr XXI1/531/15 Radv Mieiskiei w todzi z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budietu miasta todzi na 2016 rok. 

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

udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2016 rok", ktore zostanq ujqte w jednolitym tekScie 

zalqcznika po zatwierdzeniu uchwaly przez Radq Miejskq. 



Zalqcznik Nr 1 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 

Zestawienie 

zmian budzetu miasta Lodzi na 2016 rok 

Dzia 

- - 
1 - 

758 

Rozdz. TreSi. 

Zmiany po stronie dochod6w L 
I Gmina 

R6zne rozliczenia 
75801 CzqSC oiwiatowa subwencji 

og6lnej dla jednostek samorzqdu 
terytorialnego 

2920 Subwencje og6lne z budzetu 
panstwa 

75814 k6ine rozliczenia finansowe 
0970 Wpiywy z roinych dochodow 

1 OSwiata i wychowanie 
80101 / 1 Szkoly podstawowe 

1 2700 1 ~ r o d k i  na dofinansowanie 
wiasnych zadan biezqcych gmin, 
powiatow (zwiqzkow gmin, 
zwiqzkow powiatowo-gminnych, 
zwiqzk6w powiatow), samorzqdow 
wojewodztw, pozyskane z innych 
zr6dei 

Pomoc spoleczna 
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz 

skladki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

0970 Wpiywy z r6znych dochodow 

! Powiat 



Bezpieczenstwo publiczne i 
ochrona przeciwpozarowa 
Komendy powiatowe Panstwowej 

1 Stray  ~o&rnej  
6280 1 Srodki otrzymane od pozostakych 

jednostek zaliczanych do sektora 
finansow publicznych na 
finansowanie lub dofinansowanie 
koszt6w realizacji inwestycji i 
zakupow inwestycyjnych jednostek 
zaliczanych do sektora finansow 
publicznych 

CzeSC o4wiatowa subwencji 
ogolnej dla jednostek samorzqdu 

1 terytorialnego 
2920 1 Subwencje ogolne z budzetu 

panstwa 
Uzupeinienie subwencji ogolnej 
dla jednostek samorzqdu 
terytorialnego 

2760 Srodki na uzupeinienie dochodow i 
powiatow 

OSwiata i wychowanie 
Szkoly zawodowe 

2700 Srodki na dofinansowanie 
wkasnych zadan biezqcych gmin, 
powiatow (zwigzkow gmin, 
zwigzkow powiatowo-gminnych, 
zwiqzk6w powiatow), sarnorzqd6w 
wojew6dztw, pozyskane z innych 
ir6dei 

2707 ~ r o d k i  na dofinansowanie 
wiasnych zadah biezilcych gmin, 
powiatow (zwiqzkow gmin, 
zwiqzk6w powiatowo-gminnych, 
zwiqzk6w powiatow), samorzqdow 
wojewodztw, pozyskane z innych 
ir6dei 



Zalqcznik Nr 2 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

Zestawienie 

zmian budietu oraz zmian w budzecie miasta todzi  na 2016 rok 

1 Dzial / Razdz. 1 Treif Zmniejszenia Zwiqkszenia 

I !  Zmiany po stronie wydatkow 1 18 874 2541 3 262 213 

I I  Gmina 1 11 795671 1 1314866 
I I 

Transport i lqcznoSC 

I 1 / Gosnodarka mieszkaniowa 1 52254111 I 

3 554 810 

grupa 
wydatk6w 

1 60016 1 1 Drogi publiczne gminne 3 554 810 1 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Przebudowa drog na 
terenie Polesia" 
z zadania pn. "Wykonanie 
dokumentacji projektowej na 
przebudowq ul. Truskawkowej - 
algorytm" 
z zadania pn. "Wykonanie 
dokurnentacji projektowej na 
przebudowq ul. Lucji - algorytm" 

pozostalych mieszkalnych lokali 
komunalnych i budynk6w 

grupa 
wydatk6w 

przeznaczonych na lokale 
komunalne" 
z zadania pn. "Remonty lokali 
socjalnych, pomieszczen 
tymczasowych i budynk6w 
przeznaczonych na lokale 

Zadania statutowe 
z zadania on. "Remontv 



Administracja publiczna 
Pozostaia dzialalnoSC 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "Osiedle 33 " 
z zadania pn. "Osiedle 
Radogoszcz" 
z zadania pn. "Osiedle im. Jozefa 
Montwilla-Mireckiego" 
z zadania pn. "Osiedle Olech6w - 
Jan6w" 
z zadania pn. "Osiedle Widzew - 
Wsch6dU 
z zadania pn. "Osiedle Nowosolna" 
z zadania pn. "Osiedle Julian6w - 
Marysin - Rogi" 
z zadania pn. "Osiedle Baluty - 
Centrum" 
z zadania pn. "Osiedle Koziny" 
z zadania pn. "Osiedle Andrzejow" 

[nwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Osiedle Nr 33 - 
cakupy majqkowe" 

R6zne rozliczenia 
Rezerwy og6lne i celowe 

Cadania statutowe 
c zadania pn. "Rezerwa og6lnaU 

nwestycje i zakupy 
zadania pn. "Rezerwa celowa na 

uydatki realizowane przez 
ednostki pomocnicze Miasta 
algorytm)" 

5 zadania pn. "Rezerwa celowa na 
~ y k u p y  nieruchomoSci pod 
nwestycje miejskie" 
: zadania pn. "Rezerwa celowa na 
)bowiqzkowe platnoSci wynikajqce 
: wypkat odszkodowari, wyrokow 
qdowych lub ug6d oraz zwrotow, 
Y tym korekt finansowych 
:wiqzanych z dofinansowaniem 
:ewnqtrznymU 



1 
801 

80104 

2 

80101 

grupa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

g'-upa 
wydatk6w 

Dotacje 
na zadanie pn. "Przedszkola 
niepubliczne" 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Przedszkola" 
na zadanie pn. "Wydatki na 
realizacje z a d d  zgioszonych przez 
jednostki pomocnicze miasta (z 
algorytmu)" 
Przedszkola specjalne 

80106 

80110 

3 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Szkoiy 
podstawowe" 
na zadanie pn. "Wydatki na 
realizacje zadan zgloszonych przez 
jednostki pomocnicze miasta (z 
algorytmu)" 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Zakup tablicy 
multimedialnej dla Szkoly 
Podstawowej nr 206 w todzi - ul. 
tozowa 9 - algorytm" 
Przedszkola 

gmpa 
wydatkow 

grupa 
wydatkbw 

grupa 
wydatk6w 

6 
1 170 380 

972 778 

4 
OSwiata i wychowanie 
Szkoiy podstawowe 

Dotacje 
na zadanie pn. "Przedszkola 
specjalne niepubliczne" 
Inne formy wychowania 
przedszkolnego 

Dotacje 
na zadanie pn. "Inne formy 
wychowania przedszkolnego - 
niepubliczne" 
Gimnazja 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Gimnazja" 
na zadanie pn. "Wydatki na 
realizacje zadari zgioszonych przez 
jednostki pomocnicze miasta (z 
algorytmu)" 

5 

6 400 

1300 

1300 

153 646 

145 146 
133 646 

11 500 



grupa 
ydatk6w 
gmpa 

ydatkow 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Instalacja sieci 
WiFi w Publicznym Gimnazjum n 
16 w Lodzi - ul. Syrenki 19a - 
algorytm" 
Realizacja zadan wymagajqcych 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach, oddzialach 
przedszkolnych w szkolach 
podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego 

Dotacje 
l a  zadanie pn. "Zadania 
qmagajace stosowania specjalnej 
~rganizacji nauki i metod pracy dli 
izieci w przedszkolach 
~ublicznvch" 
iealizacja zadaJi wymagajqcych 
;tosowania specjalnej organizacji 
lauki i metod p;acy dla dzieci i 
nlodziezv w szkolach 
~ o ~ d ~ ~ a \ \ ~ \ \ y c I i ,  gimna/,ja:li. 
iceach ogOlnoks7rdcac!.ch, 
iceach p~ofilowanychi~szkolach 
:awodowych oraz szkolach 
lrtystycznych 

lotacje 
la zadanie pn. "Zadania 
vymagajqce stosowania specjalnej 
rganizacji nauki i metod pracy dla 
~czni6w w gimnazjach 
~iepublicznych" 

'omoc spoleczna 
Isrodki wsparcia 

Iotacje 
la zadanie pn. "Zapewnienie 
chronienia bezdomnym" 
iwiadczenie wychowawcze 

:adania statutowe 



1 1 2  / 3 4 

85214 

85228 

I w zadaniu pn. "Rozliczenie dotacji I 
5 

grupa 
wydatkow 

6 

gmpa 
wydatkow 

854 

Dotacje 
z zadania pn. "Usiugi opiekuhcze" 

grupa 
wydatkow 

92 1 1 1 I Kultura i ochrona dziedzictwa 1 1 1 

otrzymanej w latach ubiegiych z 
budzetu panstwa na realizacjq 
zadab z zakresu administracji 
rzqlowej " 
Zasiiki i pomoc w naturze oraz 
skiadki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
Swiadczenia na rzecz osob 
fizycznych 
na zadanie pn. "Zasiiki i pomoc w 
naturze" 
Usiugi opiekuicze i 
specjalistyczne uslugi opiekuncze 

100 202 

85404 

900 

Dotacje 
na zadanie pn. "Wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka" 

100 202 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
Wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka 

1500 

90095 

1 narodowego 

1 500 

1 500 

35 688 

92116 

94 349 

94 349 

gruPa 
wydatk6w 

92109 1 I Domy i oSrodki kultury, Swietlice i I 

-- 

g w a  
wydatk6w 

gmPa 
wydatk6w 

Gospodarka komunalna i ochrona 
Srodowiska 
Pozostaia dziaialnoiC 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. " Wykonanie 
oiwietlenia, remont i wyposazenie 
placu zabaw przy ul. Pasiecznej - 
algorytm" 

20 000 
20 000 

20 000 

kluby 

Dotacje 
na zadanie pn. "Domy kultury" 
Biblioteki 

Dotacje 
na zadanie pn. "Biblioteki" 
na zadanie pn. "Biblioteki 
(algorytm)" 

20 000 

20 000 

15 688 

15 688 
6 688 

9 000 



Powiat 

Transport i 1qcznoSC 
Drogi publiczne w miastach na 
prawach powiatu (w rozdziale nie 
ujmuje siq wydatkow na drogi 
gminne) 

grupa 
~ydatkow Inwestycje i zakupy 

z zadania pn. "Wykonanie projekt~ 
modernizacji skrzyzowan i drog nz 
Stokach, Sikawie i Podg6rzu 
podnoszqcych bezpieczenstwo 
uzytkownik6w i mieszkancow- 
algorytm" 
z zadania pn. "Budowa al. 
KoSciuszki na odc. od ul. 
Radwanskiej do ul. Wolczanskiej" 
z zadania pn. "Pozyskiwanie prawz 
wlasnoici bqdi prawa uzytkowaniz 
wieczystego do nieruchomoici 
niezbqdnych pod drogi" 

oclironn przcciwpuicl~.o\\ a -. . .. - . . . . . 
Kom<ndy ~x)\\.id~,>u c Panst\\.o\\~c.i 
Straiy Pozamej 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Termomodernizacja 
budynk6w JRG Komendy 
Miejskiej PSP w todzi" 

OSwiata i wychowanie 
Gimnazja specjalne 

grupa 
vydatk6w Dotacje 

na zadanie pn. "Gimnazja 
specjalne niepubliczne" 
Licea ogolnoksztaicqce 

grupa 
yydatk6w Zadania statutowe 

na zadanie pn. "Licea 
og6lnokszta1cqce1' 
na zadanie pn. "Wydatki na 
realizacjq zadah zgioszonych przez 
jednostki pomocnicze miasta (z 
algorytmu)" 



gmpa 
wydatko~ 

grupa 
wydatkov 

gmpa 
wydatk6v 

grupa 
vydatkow 

gmpa 
vydatk6w 

Szkoly zawodowe 

Dotacje 
na zadanie pn. "Szkoly zawodowe 
niepubliczne" 
na zadanie pn. "Dotacja dla szkol 
zawodowych publicznych" 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Szkoly zawodowe" 
Na programy finansowane z 
udziaiem Srodkbw, o ktbrych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
na zadanie pn. "Projekt "Staie 
~uropejskie drogq do sukcesu" 
Szkoly zawodowe specjalne 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Szkoly zawodowe 
jpecjalne" 

Pomoc spoieczna 
Placowki opiekdczo- 
wychowawcze 

Iotacje 
E zadania pn. "~ rodk i  
3rzekazywane na pokrycie kosztow 
ltrzymania wychowankow 
~qdqcych mieszkancami Powiatu 
,adz umieszczonych w 
1lac6wkach opiekunczo- 
~ychowawczych dziatajqcych na 
erenie innych powiat6wV 
hiadczenia na rzecz os6b 
izycznych 
la zadanie pn. "Pomoc na 
lsamodzielnienie i kontynuowanie 
iauki dla os6b opuszczaj~cych po 
)siqgniqciu peinoletnoici placbwki 
,piekuhczo - wychowawcze" 
lomy pomocy spolecznej 

Nynagrodzenia i skladki 

5adania statutowe 
la zadanie pn. "Publiczne domy 
lomocy spolecznej" 
ISrodki wsparcia 



Edukacyjna opieka wychowawcza 
Specjalne oSrodki szkolno- 

grupa 
qda tkow 

grupa 
qdatk6w 

grupa 
~ydatk6w 

Dotacje 
z zadania pn. "Prowadzenie domu 
dla matek z maloletnimi dzieCmi i 
kobiet w ciqzy" 
Rodziny zastepcze 

Dotacje 
z zadania pn. "~rodki  
przeznaczone na pokrywanie 
wydatk6w na dziecko, mieszkahca 
Lodzi umieszczone w rodzinie 
zastqpczej zamieszkalej na terenie 
innego powiatu niz Powiat t o d z  
Pozostala dzialalnoSd 

Dotacje 
z zadania pn. "~ rodk i  
przeznaczone na utrzymanie 
dziecka pochodzqcego z Lodzi w 
interwencyjnym oSrodku 
preadopcyjnym" 

na zadanie pn. "Mlodziezowe 
OSrodki Socjoterapii" 

grupa 
vydatkow 

grupa 
vydatkow 

grupa 
vydatk6w 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

wychowawcze 
~wiadczenia na rzecz osob 
fizycznych 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Specjalne osrodki 
szkolno-wychowawcze" 
Internaty i bursy szkolne 

Dotacje 
na zadanie pn. "Bursy szkolne 
niepubliczne" 
na zadanie pn. "Dotacja dla burs 
szkolnych publicznych" 



grupa 
wydatk6w Dotacje 

na zadanie pn. "Teatry" 



Zdrlcznik Nr 3 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

Zestawienie 

zmian w ,,Planie dochod6w rachunku dochodow jednostek, o ktorych mowa w art. 223 ust. 1, 

oraz wydatk6w nimi finansowanych na 2016 rok" 

w zl 

OSwiata i wychowanie 

wydatki og6lern 
z tego: 
Pozostale wydatki 

80101 

801 04 

80110 

801 

Szkoty podstawowe 
Dochody 
Wydatki og6lem 
z tego: 
Wynagrodzenia bezosobowe i skladki 
Pozostale wydatki 
Przedszkola 
Dochody 
Wydatki og6lem 
z tego: 
Pozostale wydatki 
Gimnazja 
Dochody 
Wydatki ogolem 
z tego: 
Pozostale wydatki 

80130 

67 557 
73 769 

73 769 

6 110 
16 274 

16 274 

OSwiata i wychowanie 
Szkoly zawodowe 
Dochody 

18 596 
24 808 

6 118 
18 690 

4 448 
4 448 

4 448 

1500 
11 664 

11 664 

15 375 


