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W S T Ę P 
 
 

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi została przygotowana  
w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane: 

 
1) dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,  

2) dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności  
o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, 
udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,  

3) o zmianach w stanie mienia komunalnego,  

4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 
majątkowych oraz wykonywania posiadania,  

5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. 

 
Miasto Łódź realizuje zadania określone przepisami wynikającymi z następujących ustaw: 
 

• z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372,  
z późniejszymi zmianami),  

• z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920,  
z późniejszymi zmianami). 

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne 
prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych 
gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.  
Zgodnie z art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym, mieniem powiatu jest własność i inne 
prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. 
 
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi została opracowana z 
uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów: 
 

• ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217  
z późniejszymi zmianami), 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305  
z późniejszymi zmianami), 

• ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r. poz. 1915   
z późniejszymi zmianami), 

• ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1899 z późniejszymi zmianami), 

• zarządzenia Nr 140/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 02 lutego 2022 roku 
w sprawie wprowadzenia „Zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań 
finansowych, skonsolidowanego bilansu oraz informacji o stanie mienia komunalnego 
Miasta Łodzi". 

 
 
 



Informacja o stanie mienia komunalnego. 
 

2 
 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości pod pojęciem mienia komunalnego rozumie się:  
 

1) Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku  
i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:  

a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, 
budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo  
do lokalu użytkowego;  

b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;  
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych;  
d) inwentarz żywy.  

2) Środki trwałe w budowie – zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich 
budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. 

3) Wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów 
trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania,  
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone 
do używania na potrzeby jednostki.  

 
Informacja o stanie mienia komunalnego opracowana została na podstawie danych 
uzyskanych od jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi i spółek prawa handlowego, w 
których Miasto posiada udziały bądź akcje w oparciu o dane pochodzące z ewidencji 
księgowej ww. jednostek. 
 
Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym i w formie 
opisowej. W celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego przedstawiono je w ujęciu 
dynamicznym, porównując stan majątku na dzień 31 grudnia 2021 roku do stanu na dzień  
01 stycznia 2021 roku.  
Prezentacja danych w tabelach obejmuje okres od 01 stycznia 2021 roku  
do 31 grudnia 2021 roku.  
 
Dane zawarte w opracowaniu dotyczą majątku Miasta w wartości brutto i netto,  
z uwzględnieniem umorzeń ilustrujących jego zużycie. Wartość mienia, w tym grunty 
stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie 
wieczyste innym podmiotom, przedstawiona jest wg ewidencji księgowej.  
 
Umorzenie majątku wyliczono wg stawek i grup rodzajowych określonych w ustawie z dnia 
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z 
późniejszymi zmianami). Wartość umorzenia odzwierciedla techniczne zużycie składników 
majątku. 
 
W Uchwale I/52/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 
26 maja 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania 
budżetu za 2020 rok została zasygnalizowana potrzeba dokonania analizy informacji o stanie 
mienia komunalnego w zakresie gruntów komunalnych pozostających poza ewidencją 
księgową, co do zasadności objęcia tych gruntów ww. ewidencją. W związku z powyższym  
zostały podjęte działania, które w efekcie doprowadziły do ujęcia w księgach rachunkowych 
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miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Łodzi gruntów komunalnych, które 
dotychczas prezentowane były w Tabeli nr 2 do Informacji o stanie Mienia Komunalnego 
pn.„ Grunty komunalne nieujęte w ewidencji księgowej”. 
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ujawnione grunty zostały wycenione i 
wprowadzone do ewidencji księgowej (bilansowej i poza  bilansowej) poszczególnych 
miejskich jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta Łodzi. Prezentacja wartościowa 
ujawnionych gruntów została przedstawiona w Tabeli nr 3 pn. „Rzeczowe aktywa trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne Miasta Łodzi w wierszu 1.1 Grunty. 
Ponadto w zasobie nieruchomości pozostają działki, które wymagają pogłębionej analizy 
prawnej i dokumentacyjnej. Działki te nie posiadają zbioru stosownych dokumentów, które 
na obecnym etapie pozwalają na ich ujęcie w ewidencji bilansowej. 
 
Informacją objęto jednostki organizacyjne Miasta Łodzi w następującym układzie:  
 

I. Jednostki budżetowe 

 
Placówki oświaty i wychowania w ilości 308 
 
2) Placówki opieki społecznej w ilości 38 
 
3) Pozostałe jednostki budżetowe w ilości 15 
 

II. Zakład budżetowy w ilości jeden 

 

III. Instytucje kultury w ilości 19 

 

 
Całość opracowania podzielono na trzy części: 
  
Część I  MAJĄTEK MIASTA ŁODZI OGÓŁEM 
 
Część II MAJĄTEK MIASTA ŁODZI wg form organizacyjnych 
 
Część III DOCHODY I NALEŻNOŚCI 
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I. MAJĄTEK MIASTA ŁODZI OGÓŁEM 
 

1.1. Majątek Miasta Łodzi w układzie podmiotowym 
 

Poniżej przedstawiono w układzie tabelarycznym ogólne dane dotyczące majątku 
Miasta Łodzi. 
 
Wartość brutto majątku Miasta Łodzi (wraz z wartością akcji i udziałów): 

− wg stanu na 01.01.2021r. wynosi 24 696 483 801,11 zł,  

− wg stanu na 31.12.2021. wynosi 32 908 406 631,53 zł  

− i w porównaniu do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę  
8 211 922 830,42  zł, 
w tym: 

− wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi wynosi  
32 673 342 872,46 zł, 

 
Wartość netto majątku Miasta Łodzi (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz 
aktualizację): 

− wg stanu na 01.01.2021r. wynosi 19 669 428 884,02 zł, 

− wg stanu na 31.12.2021r. wynosi 27 553 682 823,77  zł  

− i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 
7 884 253 939,75 zł. 

 
Wartość brutto majątku posiadanego przez jednostki budżetowe (wraz z wartościami akcji i 
udziałów): 

− wg stanu na 01.01.2021r. wynosi 16 867 939 498,23 zł 

− wg stanu na 31.12.2021r. wynosi 32 215 748 396,56 zł  
i stanowi 97,90 % wartości majątku Miasta ogółem, 

− i w porównaniu do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 
15 347 808 898,33 zł.  

Wartość netto majątku posiadanego przez jednostki budżetowe: 

− wg stanu na 01.01.2021r. wynosi 12 013 647 212,45 zł, 

− wg stanu na 31.12.2021r. wynosi 27 049 004 858,16 zł  

− i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę  
15 035 357 645,71  zł. 

 
Wartość brutto majątku posiadanego przez zakład budżetowy: 

− wg stanu na 01.01.2021r. wynosi 16 548 219,60 zł, 

− wg stanu na 31.12.2021r. wynosi 19 007 815,17 zł  
i stanowi 0,06 % wartości majątku Miasta ogółem, 

− i w porównaniu do stanu na początek roku zwiększyła się  
o kwotę 2 459 595,57 zł.  

Wartość netto majątku posiadanego przez zakład budżetowy: 

− wg stanu na 01.01.2021r. wynosi 2 712 935,57  zł, 

− wg stanu na 31.12.2021r. wynosi 6 342 346,83  zł  



Informacja o stanie mienia komunalnego. 
 

5 
 

− i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się  
o kwotę 3 629 411,26  zł. 

 
Wartość brutto majątku przekazanego instytucjom kultury: 

− wg stanu na 01.01.2021r. wynosi 428 492 757,31 zł, 

− wg stanu na 31.12.2021r. wynosi 438 586 660,73 zł  
i stanowi 1,33 % wartości majątku Miasta ogółem, 

− w porównaniu do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 10 093 903,42  zł.  
Wartość netto majątku przekazanego instytucją kultury: 

− wg stanu na 01.01.2021r. wynosi 333 204 122 zł, 

− wg stanu na 31.12.2021r. wynosi 329 183 471,10 zł  

− i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się  
o kwotę  4 020 650,90 zł. 

 
Wartość brutto majątku Miasta oddanego w użytkowanie Placówkom Służby Zdrowia: 

− wg stanu na 01.01.2021r. wynosi 229 502 132,97 zł, 

− wg stanu na 31.12.2021r. wynosi 235 063 759,07 zł  
i stanowi 0,71 % wartości majątku Miasta ogółem, 

− w porównaniu do stanu na początek roku zwiększyła się  
o kwotę 5 561 626,10  zł.  

Wartość netto majątku Miasta oddanego w użytkowanie Placówkom Służby Zdrowia: 

− wg stanu na 01.01.2021r. wynosi 165 863 421 zł, 

− wg stanu na 31.12.2021r. wynosi 169 152 147,68 zł  

− i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 3 259 206,68 zł. 
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1.2. Zmiany stanu składników rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych Miasta Łodzi 
 

Dane dotyczące wartości ogółem przedstawiono w Tabeli nr 3 Rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 
 

Zestawienie opracowano na podstawie, otrzymanych od jednostek organizacyjnych 
Miasta Łodzi jednostkowych danych zgodnych z zapisami zawartymi w ich księgach 
rachunkowych. 

 
Wartość brutto ogółem (bez wartości akcji i udziałów): 

− wg stanu na 01.01.2021r. wynosi 14 922 562 753,46 zł., 

− wg stanu na 31.12.2021r. wynosi 30 249 558 244,65 zł. 

− umorzenie majątku ogółem wg stanu na 31.12.2021r. wynosi 4 593 410 449,71 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg 
stanu na 31.12.2021r. wynosi 25 656 147 794,94 zł 

 
W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę  
15 326 995 491,19 zł. 
 
W analizowanym okresie występowały zarówno, zwiększenia jak i zmniejszenia wartości 
brutto majątku jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi.  
 

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: 

− ujawnionych gruntów na kwotę 14 780 277 209,53 zł 

− aktualizacji na kwotę 0 zł 

− nabycia na kwotę 645 375 455,22 zł 

− przemieszczenia wewnętrzne na kwotę 569 800 064,13 zł 

− inne na kwotę 264 307 488,54 zł 
 
Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: 

− aktualizacji na kwotę 0 zł 

− rozchodu na kwotę 85 441 381,67  zł 

− przemieszczenia wewnętrzne na kwotę 558 276 649,38 zł 

− inne (w tym: zamiany, utrata z przyczyn losowych, itp.) w kwocie 289 046 695,18 zł. 

 
Szczegółowy opis zwiększeń i zmniejszeń wartości majątku został zamieszczony przy opisach 
w poszczególnych grupach rodzajowych. 
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1.3. Placówki Służby Zdrowia 

 
Placówki służby zdrowia, dla których Miasto Łódź pełni funkcję organu założycielskiego, 

sprawują całkowitą kontrolę nad majątkiem, który otrzymały od Miasta  
na podstawie stosownych umów użytkowania, zawartych na czas nieokreślony i ujmują  
go w swojej ewidencji bilansowej. W związku z powyższym Urząd Miasta Łodzi wykazuje ten 
majątek w ewidencji pozabilansowej. 
 

Poniższa Tabela nr 2 przedstawia wartość majątku oddanego w użytkowanie 
poszczególnym placówkom służby zdrowia: 

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 229 502 132,97 zł 

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi 235 063 759,07 zł.  
 
W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 5 561 626,10 zł.  
 
Zmiany wynikają z: 
• modernizacji budynków przychodni MCM Górna przy ul.Paderewskiego 6MCM Bałuty 

przy ul. Murarskiej 4 i ul.Majzela 3, MCM Widzew przy ul.Piłsudskiego 157 i ul.Szpitalnej 

6, MCM Polesie przy ul.Garnizonowej 38 i ul.Struga 86, MCTiPZ im.R.Chylińskiego przy 

ul.Przybyszewskiego 253,  

• modernizacja pomieszczeń MCM Widzew przy ul.Piłsudskiego 157 

• przekazania działki i budynki MCM Polesie przy ul.Gdańskiej 83 do Zarządu Lokali 

Miejskich 

• przekaznie nieruchomości MCZ im.Chylińskiego przy ul.Kilińskiego 232 do ZLM 
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1.4. Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca Łodzi 

 
Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca Łodzi przedstawia poniższa tabela.  

 
 
 

 

Wartość brutto majątku Miasta Łodzi przypadająca na jednego mieszkańca, wg stanu na 
31.12.2021r. wynosi 49 269,76 zł i wzrosła o  12 805,87  zł, tj. 35,12 % w stosunku do stanu 
na 01.01.2021r.  
Wartość netto majątku Miasta Łodzi przypadająca na jednego mieszkańca, wg stanu na 
31.12.2021r. wynosi 41 252,74 zł i wzrosła o  12 211,24 zł, tj. 42,05 % w stosunku do stanu 
na 01.01.2021r. 
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II. MAJĄTEK MIASTA ŁODZI wg form organizacyjnych 
 

2.1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE 

 
Jednostki budżetowe są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które 

pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu. 
Jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie 
o finansach publicznych  
 
W Mieście Łodzi, wg stanu 31.12.2021r., funkcjonuje 362 jednostek budżetowych.  
 
Poniżej przedstawiono dane dotyczące wartości majątku jednostek budżetowych w podziale 
na: 
 
1) Placówki oświaty i wychowania 

1. przedszkola miejskie, 
2. szkoły podstawowe, 
3. szkoły ponadpodstawowych, 
4. pozostałe jednostki oświatowe; 

 
2) Placówki opieki społecznej 

1. Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej; 
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi; 
3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego; 
4. Domy pomocy społecznej; 

 
3) Pozostałe jednostki budżetowe 

1. Centrum Świadczeń Socjalnych 
2. Centrum Usług Wspólnych 
3. Łódzki Ośrodek Geodezji 
4. Miejska Pracownia Urbanistyczna 
5. Miejski Zespół Żłobków 
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
7. Powiatowy Urząd Pracy 
8. Schronisko dla Zwierząt 
9. Straż Miejska; 
10. Urząd Miasta Łodzi 
11. Zarząd Dróg i Transportu. 
12. Zarząd Gospodarowania Odpadami 
13. Zarząd Inwestycji Miejskich  
14. Zarząd Lokali Miejskich  
15. Zarząd Zieleni Miejskiej 
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2.1.1. Placówki oświaty i wychowania ogółem 

 

Dane dotyczące wartości majątku placówek oświaty i wychowania przedstawiono  
w Tabeli nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 
 

Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych 
z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi (pełniącego nadzór nad niżej wymienionymi 
jednostkami), przygotowanych w podziale na: 
1. przedszkola miejskie  
2. szkoły podstawowe; 
3. szkoły ponadpodstawowe; 
4. pozostałe jednostki oświatowe . 

 
Wartość majątku placówek oświaty i wychowania wynosi: 

− stan brutto na 01.01.2021r. – 1 048 708 895,56 zł. 

− stan brutto na 31.12.2021r. – 2 598 422 817,60 zł.  

− umorzenie majątku placówek oświaty i wychowania wg stanu na 31.12.2020r. wynosi  
579 091 083,08 zł. 

− wartość netto majątku na 31.12.2020r. (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz 
aktualizację), wynosi 2 019 331 734,52  zł.  

 
W prezentowanym okresie majątek uległ zwiększeniu o kwotę 1 549 713 922,04 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku placówek oświaty i wychowania.  
 
Zmiany majątku placówek oświaty i wychowania wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

− aktualizacji w kwocie 0  zł 

− nabycia w kwocie 32 249 691,80 zł  

− przemieszczeń wewnętrznych  w kwocie 18 309 034,75 zł  

− inne w kwocie 1 510 119 379,64  zł  
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

− aktualizacji w kwocie 0 zł 

− rozchodu w kwocie 6 199 893,73  zł;  

− przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 3 930 679,06 zł;  

− inne w kwocie 833 611,36  zł  
 
W Tabeli nr 5 przedstawiono Wartość majątku Miasta Łodzi oddanego w użyczenie lub 
użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 483 537,61 zł. 

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi 496 444,45 zł.  

− stan netto na 31.12.2021r.   wynosi  33 840,88 zł. 
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W tabeli nr 6 przedstawiono wartość majątku Miasta Łodzi oddanego w dzierżawę lub 
najem:  

− stan brutto na 01.01.2021r.  wynosi 40 283,63 zł 

− stan brutto na 31.12.2021r.  wynosi  40 283,63 zł 

− stan netto na 31.12.2021r.   wynosi   4 318,61 zł 
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2.1.1.1. Przedszkola miejskie 

 

Dane dotyczące wartości majątku Przedszkoli miejskich przedstawiono w Tabeli nr 3 
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku przedszkoli miejskich wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 117 719 952,56 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 446 580 002,26 zł.,  

− umorzenie majątku przedszkoli miejskich wg stanu na 31.12.2021r. – 72 596 581,14 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu 31.12.2021r. – 373 983 421,12 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę  328 860 049,70 zł. 
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku przedszkoli miejskich.  
 
Zmiany majątku przedszkoli wynikają w szczególności  z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 4 818 844,53 zł  
� zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 

pozostałych środków trwałych np. urządzenia wielofunkcyjne, monitory 
interaktywne, notebooki, niszczarki, drukarki, sprzęt AGD, meble, 
narzędzia ogrodnicze, materiały dydaktyczne, edukacyjne, do terapii 

� modernizacje placów zabaw, pionów kuchennych i żywienia, modernizacje 
budynków 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 1 288 285,00 zł  
� przekazania wewnętrzne między przedszkolami sprzętu agd, mebli  

i innego wyposażenia, 
� rozliczenie nakładów inwestycyjnych w postaci zwiększenia wartości 

budynków, 
� przemieszczenia wew.między grupami, na ew.ilościową 

• inne w kwocie 324 307 095,14 zł  
� ujawnienie gruntów na podst. protokołu różnic inwent., 
� nieodpłatne otrzymanie od Rad Rodziców, SWiRE „Otwarte Drzwi”, 

indywidualnych darczyńców: zestawów multimedialnych, laptopów,  
notebooków, sprzętu rtv, sprzętu agd, bujaków, mebli, projektorów, 
podłogi interaktywnej, tablic, kserokopiarek 

� nieodpłatnego otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego sprzętu komp., 

� nieodpłatne otrzymanie z Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w 
Łodzi - telewizora, 

� ujawnienia pozostałych środków trwałych po inwentaryzacji 
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 674 137,05  zł;  
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� likwidacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych np. wyposażenia placów zabaw,  
komputerów, wyposażenia, mebli, sprzętu AGD i RTV oprogramowania 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 842 464,73 zł;  
� przemieszczenie środków trwałych między grupami  ze względu na 

wartość (poniżej 10000,00zł) 
� przemieszczanie wydatków inwestycyjnych na środki trwałe, 

• inne w kwocie 37 573,19 zł  
� Korekta protokołu likwidacji z 2020 roku. 
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2.1.1.2. Szkoły podstawowe 

 

Dane dotyczące wartości majątku szkół podstawowych przedstawiono w Tabeli nr 3 
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku szkół podstawowych wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 468 797 828,34 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 1 161 252 539,60 zł.,  

− umorzenie majątku szkół podstawowych wg stanu na 31.12.2021r. – 224 970 600,27 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 936 281 939,33 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła  się o kwotę 692 454 711,26 zł. 
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku szkół podstawowych.  
 
Zmiany majątku szkół podstawowych wynikają w szczególności z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 15 748 028,54 zł  
� zakup środków trwałych, pozostałych środków trwałych i oprogramowań 

np.  sprzętu komputerowego, AGD, mebli, wyposażenia, oprogramowania, 
zbiorów bibliotecznych, projektory, tablice interaktywne, sprzęt kuchenny, 
narzędzia, stanowisko do terapii zajęciowej 

� dokumentacja i termomodernizacja w SP nr 58, modernizacja sali 
gimnastycznej i zaplecza sportowego w SP nr 12, 

� utworzenie rowerowi, remonty placów zabaw, modernizacje wybranych 
pomieszczeń szkół, sal gimnastycznych szatni, pracowni, 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 16 056 609,70 zł  
� otrzymanie z CUWO komputera, ze Szkoły Podstaw.nr 58 mebli,  z ZIM 

Projekt restrukturyzacyjny budynek Jaracza 26  
� rozliczenie nakładów inwestycyjnych poprzez przyjęcie środków na 

ewidencję, 
� przemieszczenie składników z konta 011 na konto 013 majątkowych o 

wartości poniżej 10 tys., 
� przemieszczenia wew.między grupami, na ew.ilościową, 

• inne w kwocie 666 178 623,62 zł  
� ujawnienie gruntów na podst. protokołu różnic inwent.  
� nieodpłatne otrzymanie od Rady Rodziców, prywatnych darczyńców, 

Rossmana, NASK-PIB w ramach projektu Fundusze Norweskie i EOG – o 
tym się wie!: kserokopiarki, zbiorów bibliotecznych, wyposażenie 
monitoringu, mebli, gabloty na sztandar, urządzeń wielofunkcyjnych, mat 
do programowania, laptopów, projektorów, monitorów interaktywnych , 
tablic multimedialnych, 

� ujawnienie sprzętu z 2020 , ujawnienie w  ewidencji wartościowo ilościowej 
zestawu zakupionego w 2019r., 

� ujawnienia pozostałych środków trwałych po inwentaryzacji. 
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− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 2 885 545,23 zł;  
� likwidacja np. oprogramowania, sprzętu komputerowego, wyposażenia, 

zbiorów bibliotecznych, pomocy dydaktycznych, 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 2 397 775,92 zł;  
� przemieszczenie wew. do CUWO:  komputera i drukarki, sprzętu 

komputerowego, do ZPM czujników jakości powietrza, 
� rozliczenie nakładów inwestycyjnych   

• inne w kwocie 245 229,45 zł  
� protokoły rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych 
� przeniesienia pozostałych środków trwałych na ewidencję pozaksięgową  

i do ewidencji ilościowej. 
 
W Tabeli nr 5 przedstawiono Wartość majątku szkół podstawowych oddanego w użyczenie 
lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 31 606,06  zł. 

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi 42 645,03  zł.  

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi 30 909,00  zł. 
  
W tabeli nr 6 przedstawiono wartość majątku szkół podstawowych oddanego w dzierżawę 
lub najem:  

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi  2 731,33 zł  

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi  2 731,33 zł. 

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi   0  zł. 
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2.1.1.3. Szkoły ponadpodstawowe 

 

Dane dotyczące wartości majątku szkół ponadpodstawowych przedstawiono w Tabeli 
nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku szkół ponadpodstawowych wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 244 925 383,15 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 582 696 650,15 zł.,  

− umorzenie majątku szkół ponadpodstawowych wg stanu na 31.12.2021r. –  
154 815 992,15 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 427 880 658,00 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę  337 771 267  zł. 
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku szkół ponadpodstawowych.  
 
Zmiany majątku szkół ponadpodstawowych wynikają w szczególności  z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie  8 363 328,56 zł  
� Infrastruktura sportowa – siłownia zewnętrzna i boisko do siatkówki; 
� zakup pozostałych środków trwałych: podręczników, książek do biblioteki, 

mebli, sprzętu agd i rtv, sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych, 
alkogogle i narkogogle,  

� wykonanie ekspertyzy; projekt kosztor.wym. Stol. okien i drzwi ; zaliczka 
na remont dachu warsztatów i rozbiórkę Domu Nauczyciela;, 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 151 030,43 zł  
� nieodpłatne otrzymanie od Urzędu Miasta - komputerów i mebli, 
� otrzymanie od Centrum Usług Wspólnych Oświaty - sprzętu 

komputerowy, 
� przemieszczenia wew.między grupami, na ew.ilościową 

• inne w kwocie 331 317 144,95 zł  
� ujawnienie gruntów na podst. protokołu różnic inwentaryzacyjnych, 
� nieodpłatne otrzymanie od Rad Rodziców, Łódzkiego Stowarzyszenia 

Pomocy Szkole w Łodzi, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, MRS, 
Stowarzyszenie Wychowanków I LO: sprzętu komputerowego, książki, 
mikrofalówka, sprzet agd, sprzęt TV, instrumenty muzyczne, wyposażenie 
warsztatu sam. 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 1 488 948,71 zł;  
� likwidacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych: sprzętu biurowego, 

mebli, sprzętu komputerowego, zbiorów bibiotecznych, sprzęt rtv i 
audiowizualny, 

� likwidacja oprogramowania – wygasłe licencje 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 209 838,07 zł;  
� przekazania do CUWO sprzętu komputerowego, 
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� rozliczenie rozpoczętej w latach poprzednich inwestycji 

• inne w kwocie 361 450,16 zł  
� rozliczenie inwentaryzacji okresowej (niedobór) 

      
W Tabeli nr 5 przedstawiono Wartość majątku szkół ponadpodstawowych oddanego w 
użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 2 931,88 zł. 

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi 2 931,88 zł.  

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi  2 931,88 zł. 
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2.1.1.4. Pozostałe jednostki oświatowe 

 

Dane dotyczące wartości majątku pozostałych jednostek oświatowych przedstawiono  
w Tabeli nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku pozostałych jednostek oświatowych wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 217 265 731,51 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 407 893 625,59 zł.,  

− umorzenie majątku pozostałych jednostek oświatowych wg stanu na 31.12.2021r. – 
126 707 909,52 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na konie roku  - 281 185 716,07 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła  się o kwotę 190 627 894,08 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku szkół ponadpodstawowych.  
 
Zmiany majątku pozostałych jednostek oświaty wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 3 319 490,17 zł  
� modernizacja kominów, piaskownica sześciokątna, piec konwekcyjno – 

parowy, okablowanie sieciowe, 
� zakup pozostałych środków trwałych: meble, akcesoria biurowe, akcesoria 

kuchenne, 
� zakupy w ramach projektu laboratorium przyszłości, 
� zakup oprogramowań: licencji komputerowych, asystent BHP, 

niewerbalny test inteligencji, licencja Kadry, „Aktywna tablica”, materiały 
muzyczne na USB, program do obsługi gogli , program Corel, 

� środki trwałe w budowie - PFU hala (ZSzP3) 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 813 109,62 zł  
� przemieszczenia wew.między grupami, kontami, z ew.ilościowej, 
� nieodpłatne otrzymanie Szkół podstawowych i ponadpodstawowych - 

sprzętu komputerowego 

• inne w kwocie 188 316 515,93 zł  
� ujawnienie gruntów na podst. protokołu różnic inwentaryzacyjnych, 
� nieodpłatne otrzymanie od TOMTOM Polska sp. z o.o., Rady Rodziców, 

DiM Hotel Łódź Sp. z o.o., Omega Sp. z o.o, Piotrowice Sp. z o.o. : sprzętu 
komputerowego, projektor, sprzęt rtv, projektor multimedialny, 

� Korekta zapisów z lat poprzednich 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 1 151 262,74 zł;  
� likwidacja środków trwałych: sprzętu komputerowego, samochodu, placu 

zabaw, 
� likwidacja pozostałych środków trwałych: mebli, urządzeń kuchennych, 

urządzeń biurowych, wyposażenia, 
� likwidacja oprogramowania – wygasłe licencje, 
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• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 480 600,34 zł;  
� przekazania do przedszkoli, CUWO: sprzętu komputerowego 
� przemieszczenia wew.między grupami, kontami, 
� rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych i bieżących 

• inne w kwocie 189 358,56 zł  
�  rozliczenie inwentaryzacji okresowej (niedobór)  . 

 
W Tabeli nr 5 przedstawiono Wartość majątku pozostałych jednostek oświatowych 
oddanego w użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 448 999,67 zł. 

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi 450 867,54 zł.  

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi 0 zł. 
 
 
W tabeli nr 6 przedstawiono wartość majątku pozostałych jednostek oświatowych oddanego 
w dzierżawę lub najem:  

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 37 552,30 zł  

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi 37 552,30 zł. 

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi 4 318,61 zł. 
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2.1.2. Placówki opieki społecznej 

 

Dane dotyczące wartości majątku placówek opieki społecznej przedstawiono w Tabeli 
nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 
 

Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej oraz 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (pełniącymi nadzór nad niżej wymienionymi 
jednostkami), przygotowanych w podziale na: 

1. Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej; 
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi; 
3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego; 
4. Domy pomocy społecznej  

 
Wartość majątku placówek opieki społecznej wynosi: 

− stan brutto na 01.01.2021r. – 156 190 030,97 zł. 

− stan brutto na 31.12.2021r. – 284 071 997,41 zł.  

− umorzenie majątku placówek opieki społecznej wg stanu na 31.12.2021r. wynosi  
94 498 052,90  zł. 

− wartość netto majątku na 31.12.2021r. (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz 
aktualizację), wynosi 189 573 944,51 zł.  

W prezentowanym okresie majątek uległ zwiększeniu o kwotę 127 881 966,44 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku placówek opieki społecznej.  
 
Zmiany majątku placówek opieki społecznej wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

− aktualizacji w kwocie 0 zł 

− nabycia w kwocie 4 666 337,20 zł  

− przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 8 492 877,83 zł  

− inne w kwocie 121 557 469,85 zł  
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

− aktualizacji w kwocie 0 zł 

− rozchodu w kwocie 1 537 407,26 zł;  

− przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 5 199 113,41 zł;  

− inne w kwocie 98 197,77 zł  
 
W Tabeli nr 5 przedstawiono Wartość majątku placówek opieki społecznej oddanego w 
użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 3 498 807, 25 zł 

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi 3 496 339,11 zł 

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi 1 679 210,39 zł. 
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W Tabeli nr 6 przedstawiono wartość majątku placówek opieki społecznej oddanego w 
dzierżawę lub najem:  

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 3 373 264,26 zł 

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi 3 282 867,72 zł 

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi 1 246 949,95 zł. 
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2.1.2.1. Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej 

 

Dane dotyczące wartości majątku Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej 
przedstawiono w Tabeli nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 17 220 633,61 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 42 637 718,78 zł.,  

− umorzenie majątku Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej wg stanu na 
31.12.2021r. – 9 746 406,79 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. –  32 891 311,99 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 25 417 085,17 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.  
 
Zmiany majątku Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 418 880,43 zł  
� zakup środków trwałych: komputerów, telefonów, sprzętu agd 
� zakup programów komputerowych m.in. programu POMOST 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 324 337,70 zł  
� nieodpłatnie otrzymane zestawów komputerowych z MOPS, 
�  przemieszczenia między grupami środków trwałych, 

• inne w kwocie 25 690 078,87 
� ujawnienie gruntów na podstawie protokołu różnic inwentaryzacyjnych, 
� korekty księgowań do uzgodnień, 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 640 705,13 zł;  
� likwidacja uszkodzonych lub niezdatnych do użytku środków trwałych, 
� likwidacja niezdatnych do użytku programów komputerowych 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 324337,70 zł., 
� przekazywanie sprzętu AGD, RTV i mebli do innych jednostek. 

• Inne w kwocie 51 169,00. 
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2.1.2.2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Dane dotyczące wartości majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
przedstawiono w Tabeli nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 30 887 595,74 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 49 241 079,12 zł.,  

− umorzenie majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wg stanu na 31.12.2021r. – 
19 276 221,97 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 29 964 857,15 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 18 353 483,38 zł. 
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
 
Zmiany majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 314 784,08 zł  
� zakup sprzętu komputerowego, 
� zakup pozostałego wyposażenia: sprzętu AGD i RTV, narzędzi, centrali 

telefonicznej i klimatyzatorów,  
� opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku ul.Kutrzeby 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 1 126 762,17 zł  
� nieodpłatne przyjęcie nakładów zwiększających wartość środków trwałych 

oraz oprogramowań z ŁOG, 

• inne w kwocie 17 817 625,05 
� nieodpłatne przyjęcie z Biura ds. Substancji Chemicznych sprzętu 

komputerowego 
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 621 897,41 zł;  
� likwidacja sprzętu komputerowego, sprzętu AGD i RTV, centrali 

telefonicznej, wyposażenia 
� likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 283 790,51 zł;  
� przekazanie do ZLM adaptacji lokalu przy ul.Piotrkowskiej 203/205 
� przekazanie do CAPZ sprzętu komputerowego, centrali telefonicznej, 

wyposażenia. 
 
W Tabeli nr 5 przedstawiono Wartość majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
oddanego w użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi  3 472 470,60 zł. 

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi  3 470 002,46 zł.  

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi   1 679 210,39 zł. 
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 2.1.2.3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego 
 

Dane dotyczące wartości majątku Placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 
interwencyjnego przedstawiono w Tabeli nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego 

wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 7 353 846,87 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 18 805 994,09 zł.,  

− umorzenie majątku Placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego wg 
stanu na 31.12.2021r. – 5 747 332,46 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 13 058 661,63 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 11 452 147,22 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego.  
 
Zmiany majątku Placówek opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 557 430,29 zł  
� zakup wyposażenia placów zabaw, mebli i wyposażenia pozostałego, 

narzędzi, 
� zakup sprzętu AGD oraz komputerów 

• przemieszczenia wewnętrzne w kwocie 5 212 704,70 zł 
� przyjęcie środków trwałych z rozliczenia inwestycji 

• inne w kwocie 8 527 187,95 zł  
� ujawnienie gruntów na podst. protokołu różnic inwentaryzacyjnych, 
� darowizna mebli. 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 83 263,78 zł;  
� likwidacja zużytego wyposażenia 

• przemieszczenia wewnętrzne w kwocie 2 761 911,94 
� rozliczenie inwestycji do środków trwałych. 
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2.1.2.4. Domy pomocy społecznej 

 

Dane dotyczące wartości majątku Domów pomocy społecznej przedstawiono w 
Tabeli nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Domów pomocy społecznej wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 100 727 954,75 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 173 387 205,42 zł.,  

− umorzenie majątku Domów pomocy społecznej wg stanu na 31.12.2021r. –  
59 728 091,68 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 113 659 113,74 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 72 659 250,67 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Domów pomocy społecznej.  
 
Zmiany majątku Domów pomocy społecznej wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 3 375 242,40 zł  
� zwiększenie wartości budynków poprzez poczynione inwestycje: wymiana drzwi, 

modernizacja pomieszczeń, systemu p.poż. 
� zakup wyposażenia,  mebli,  sprzętu TV i agd, ozonatorów 

 i agd 
� wykonanie nawierzchni podjazdów dla wózków w DPS Pogodna Jesień, zakup 

meleksów, samochodu dostawczego, modernizacja pomieszczeń 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 1 829 073,26 zł  
� otrzymanie śluzy do dezynfekcji  dla DPS ul. Sierakowskiego, 

• inne w kwocie 69 522 577,98 zł  
� ujawnienie gruntów na podst. protokołu różnic inwent., 
� darowizna pozostałych środków trwałych : mebli, sprzętu ogrodowego, sprzętu 

ogrodowego 
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 191 540,94 zł;  
� likwidacja zużytych środków trwałych, sprzętu medycznego, mebli 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 1 829 073,26 zł 
� rozliczenie inwestycji na środki trwałe  

• inne w kwocie 47 028,77 zł  
� likwidacja ogrodzenia, mebli, sprzętu komputerowego. 

 
W Tabeli nr 5 przedstawiono wartość majątku Domów pomocy społecznej oddanego w 
użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 26 336,65 zł. 

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi 26 336,65 zł.  

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi 0  zł. 
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W tabeli nr 6 przedstawiono wartość majątku Domów pomocy społecznej oddanego w 
dzierżawę lub najem:  

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 3 673 264,26 zł  

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi 3 282 867,72 zł. 

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi 1 246 949,95 zł. 
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2.1.3. Pozostałe Jednostki Budżetowe 

 
Dane dotyczące wartości majątku pozostałych jednostek budżetowych przedstawiono  

w Tabeli nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 
 
Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych otrzymanych 

od jednostek budżetowych Miasta Łodzi : 
1. Centrum Świadczeń Socjalnych 
2. Centrum Usług Wspólnych 
3. Łódzki Ośrodek Geodezji 
4. Miejska Pracownia Urbanistyczna 
5. Miejski Zespół Żłobków 
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
7. Powiatowy Urząd Pracy 
8. Schronisko dla Zwierząt 
9. Straż Miejska; 
10. Urząd Miasta Łodzi 
11. Zarząd Dróg i Transportu. 
12. Zarząd Gospodarowania Odpadami 
13. Zarząd Inwestycji Miejskich  
14. Zarząd Lokali Miejskich  
15. Zarząd Zieleni Miejskiej 

 
Wartość majątku pozostałych jednostek budżetowych wynosi: 

− stan brutto na 01.01.2021r. – 13 272 622 850,02 zł. 

− stan brutto na 31.12.2021r. – 26 909 468 953,74  zł. 

− umorzenie majątku pozostałych jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2021r. 
wynosi 3 797 752 655,76 zł. 

− wartość netto majątku na 31.12.2021r. (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz 
aktualizację), wynosi 23 111 716 297,98 zł.  

W prezentowanym okresie majątek uległ zwiększeniu o kwotę 13 636 846 103,72  zł. 
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku placówek oświaty i wychowania.  
 
Zmiany majątku pozostałych jednostek budżetowych wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

− aktualizacji w kwocie 0 zł 

− nabycia w kwocie 607 769 348,22 zł  

− przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 541 160 670,57 zł  

− inne w kwocie 13 400 512 512,03 zł  
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

− aktualizacji w kwocie 0 zł 

− rozchodu w kwocie 75 334 684,14 zł;  

− przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 549 146 856,91  zł;  
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− inne w kwocie 288 114 886,05 zł. 
 
W Tabeli nr 5 przedstawiono Wartość majątku pozostałych jednostek budżetowych 
oddanego w użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 502 454 591,10 zł 

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi  551 809 693,63 zł 

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi  520 787 949,82 zł  
 
 
W Tabeli nr 6 przedstawiono wartość majątku pozostałych jednostek budżetowych 
oddanego w dzierżawę lub najem:  

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 1 625 762 116,17 zł 

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi 1 690 512 204,01 zł 

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi  875 963 756,13  zł 
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2.1.3.1. Centrum Świadczeń Socjalnych 

 

Dane dotyczące wartości majątku Centrum Świadczeń Socjalnych przedstawiono  
w Tabeli nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Centrum Świadczeń Socjalnych wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 5 496 816,03 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 6 273 847,17 zł.,  

− umorzenie majątku Centrum Świadczeń Socjalnych wg stanu na 31.12.2021r. – 
 5 385 594,76 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu 31.12.2021r. – 888 252,41 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 777 031,14 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Centrum Świadczeń Socjalnych.  
 
Zmiany majątku Centrum Świadczeń Socjalnych wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 635 245,04 zł  
� zakup licencji na ESET ENDPOINT SECURITY i QMS, modyfikacja licencji  

do obsługi SR, 
� zakup sprzętu komputerowego, 
� zakup wyposażenia: klimatyzatory, telefony, 
� zakup wyposażenia systemu kolejkowego 

• przemieszczenia wewnętrzne w kwocie 451 581,84 
� przyjęcie na ewidencję rozliczonych inwestycji w zakresie 

oprogramowania do obsługi SR 
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• przemieszczenia wewnętrzne w kwocie 309 795,74 zł;  
� rozliczenie rozpoczętych inwestycji. 
 

 



Informacja o stanie mienia komunalnego. 
 

62 
 

  



Informacja o stanie mienia komunalnego. 
 

63 
 

2.1.3.2. Centrum Usług Wspólnych 

 

Dane dotyczące wartości majątku Centrum Usług Wspólnych przedstawiono w Tabeli 
nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Centrum Usług Wspólnych wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 7 808 125,36 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 8 133 957,95 zł.,  

− umorzenie majątku Centrum Usług Wspólnych wg stanu na 31.12.2021r. – 5 112 370,59 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu 31.12.2021r. – 3 021 587,36 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 325 832,59 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Centrum Usług Wspólnych.  
 
Zmiany majątku Centrum Usług Wspólnych wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 1 277 946,16 zł  
� kontynuacja rozpoczętych inwestycji-wynagrodzenia, 
� zakupy oprogramowań, 
� zakupy drukarek, telefonów komórkowych, mebli i wyposażenia 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 151 060,95  zł  
� przyjęcie rozliczonych inwestycji – zakup sprzętu komputerowego, 
� nieodpłatnie otrzymanie sprzętu komputerowego od ZIM oraz ZDiT, 

• inne w kwocie 153 670,20 
� korekty bilansowe dot.środków PST 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 331 209,20 zł;  
� likwidacja zużytych środków trwałych: sprzętu komputerowego 
� sprzedaż koparki 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 771 965,32 zł;  
� przekazanie sprzętu komputerowego, mebli i wyposażenia do ZDiT, 
� nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych do ZIM 

• inne w kwocie 153 670,20       
� korekty bilansowe dot.środków PST 
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2.1.3.3. Łódzki Ośrodek Geodezji 

 

Dane dotyczące wartości majątku Łódzkiego Ośrodka Geodezji przedstawiono w 
Tabeli nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Łódzkiego Ośrodka Geodezji wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 177 539 226,57 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 172 101 788,78 zł.,  

− umorzenie majątku Łódzkiego Ośrodka Geodezji wg stanu na 31.12.2021r. –  
135 837 274,77 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 36 264 514,01 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zmniejszyła się o kwotę 5.437 437,79 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Łódzkiego Ośrodka Geodezji.  
 
Zmiany majątku Łódzkiego Ośrodka Geodezji wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 7 337 182,67 zł  
� zakup gotowych środków trwałych 
� kontynuacja rozpoczętych inwestycji 
� zakupy środków z funduszy unijnych 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 6 908 971,48 zł;  
� przemieszczenie nakładów inwestycyjnych do MOPS, Centrum Świadczeń 

Socjalnych oraz Zarządu Lokali Miejskich 
� do UMŁ wartości niematerialnych i prawnych 

• inne w kwocie 5 865 648,98 zł  
� zmniejszenie środków trwałych w budowie. 
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2.1.3.4. Miejska Pracownia Urbanistyczna 

 

Dane dotyczące wartości majątku Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przedstawiono 
w Tabeli nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 4 289 124,69 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 4 356 974,40 zł.,  

− umorzenie majątku Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wg stanu na 31.12.2021r. – 
4 026 126,61 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 330 847,79 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 67 849,71 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.  
 
Zmiany majątku Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 126 790,68 zł  
� zakup sprzętu komputerowych, dysku sieciowego 
� zakup monitorów, drukarek 
� zakup oprogramowania PPK oraz Twinmotion 

• przemieszczenia wewnętrzne w kwocie 109 562,13 zł. 
� przyjęcie na ewidencję rozliczonych inwestycji 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 109 562,13 zł;  
� rozliczenie zakończonych zadań inwestycyjnych 

• inne w kwocie 58 940,97 zł 
� wygaśnięcie licencji komputerowych. 
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2.1.3.5. Miejski Zespół Żłobków 

 

Dane dotyczące wartości majątku Miejskiego Zespołu Żłobków przedstawiono  
w Tabeli nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Miejskiego Zespołu Żłobków wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 24 940 880, 77 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 74 010 070,29 zł.,  

− umorzenie majątku Miejskiego Zespołu Żłobków wg stanu na 31.12.2021r. –  
15 059 520,67 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 58 950 549,62 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 49 069 189,52 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Miejskiego Zespołu Żłobków.  
 
Zmiany majątku Miejskiego Zespołu Żłobków wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 490 085,72 zł  
� zakup pozostałych środków trwałych (mebli, sprzętu AGD, zabawek), 
� otrzymanie darowizny od Rady Rodziców  
� termomodernizacja żłobka nr 18 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 17 328 208,18 zł  
� nieodpłatnie otrzymane nakłady inwestycyjne od ZIM zw.z budynkami 

żłobków oraz ich wyposażeniem, 
� zw.wartości budynków związane z rozliczeniem inwestycji 

• inne w kwocie 40 261 424,49 zł 
� ujawnienie gruntów na podst. protokołu różnic inwentaryzacyjnych, 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 131 199,69 zł;  
� likwidacji zużytych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 8 876 329,18 zł;  
� rozliczenie wydatków inwestycyjnych  w związku z przyjętymi nakładami 

na zw. wartości budynków 
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2.1.3.6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

Dane dotyczące wartości majątku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przedstawiono w Tabeli nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 193 867 967,69 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 436 025 183,49 zł.,  

− umorzenie majątku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wg stanu na 31.12.2021r. – 
69 555 066,97 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 366 470 116,52 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła  się o kwotę 242 157 215,80 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
 
Zmiany majątku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 86 654,08 zł  
� zakupy laptopów 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 9 832 548,87 zł  
� otrzymanie od UMŁ OW Arturówek 
� nieodpłatnie przyjęcie z ZIM budynku szatniowego oraz studni głębinowej, 
� przyjęcie na ewidencję rozliczonych inwestycji 

• inne w kwocie 239 586 801,11 
� ujawnienie gruntów na podst. protokołu różnic inwentaryzacyjnych 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 2 610 635,39 zł;  
� likwidacja lodowisk przenośnych 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 4 738 152,87 zł;  
� przekazanie do UMŁ stadionu lekkoatletycznego przy ul.Jarosławskiej, 
� rozliczenie rozpoczętych inwestycji 

 
W Tabeli nr 5 przedstawiono Wartość majątku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oddanego w użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 0,00 zł. 

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi 464 000,00 zł.  

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi 348 000,00 zł. 
 
W Tabeli nr 6 przedstawiono wartość majątku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oddanego w dzierżawę lub najem:  

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 629 000,00 zł  

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi 5 496 281,42 zł. 

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi 4 374 130,61 zł. 
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2.1.3.7. Powiatowy Urząd Pracy 

 

Dane dotyczące wartości majątku Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiono  
w Tabeli nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Powiatowego Urzędu Pracy wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 13 996 044,47 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 14 717 618,77 zł.,  

− umorzenie majątku Powiatowego Urzędu Pracy wg stanu na 31.12.2021r. –  
13 833 316,79 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 884 3010,98 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 721 574,30 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zwiększenia wartości brutto majątku Powiatowego 
Urzędu Pracy.  
 
Zmiany majątku Powiatowego Urzędu Pracy wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 721 574,30 zł  
� modernizacją dachu w budynku przy ul.Milionowej, 
� zw.wartości macierzy dyskowej, 
� zakupem komputerów i laptopów 
� zakupem niszczarek 

 
W Tabeli nr 5 przedstawiono Wartość majątku Powiatowego Urzędu Pracy oddanego w 
użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 156 317 ,00zł. 

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi 166 701,35 zł.  

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi  2 899,93 zł. 
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2.1.3.8. Schronisko dla Zwierząt 

 

Dane dotyczące wartości majątku Schroniska dla Zwierząt przedstawiono w Tabeli  
nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Schroniska dla Zwierząt wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 4 996 234,20 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 7 973 212,07 zł.,  

− umorzenie majątku Schroniska dla Zwierząt wg stanu na 31.12.2021r. – 3 385 993,09 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 4 587 218,98 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 2 976 977,87 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Schroniska dla Zwierząt.  
 
Zmiany majątku Schroniska dla Zwierząt wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 101 075,00 zł  
� zakup innych środków trwałych: klatki do hospitalizacji zwierząt, sprzętu 

AGD 
� zakup sprzętu do gabinetu weterynaryjnego 

• przemieszczenia wewnętrzne w kwocie 84 161,06 
� przyjęcie na ewidencję środków z inwestycji: analizator hematologiczny 

oraz inkubator do hospitalizacji zwierząt 

• inne w kwocie 2 875 902,87 
� ujawnienie gruntów na podst. protokołu różnic inwentaryzacyjnych 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• przemieszczenia wewnętrzne w kwocie 84 161,06 zł;  
� rozliczenie zakupów inwestycyjnych . 
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2.1.3.9. Straż Miejska 

 

Dane dotyczące wartości majątku Straży Miejskiej przedstawiono w Tabeli nr 3 
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Straży Miejskiej wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 30 074 396,57 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 55 496 603,65 zł.,  

− umorzenie majątku Straży Miejskiej wg stanu na 31.12.2021r. – 17 188 803,28 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 38 307 800,37 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 25 422 207,08 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Straży Miejskiej.  
 
Zmiany majątku Straży Miejskiej wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 1 293 723,60 zł  
� zakup skrzyni do przewozu blokad, mebli, sprzętu AGD, sprzętu dla Sekcji 

Animal: sieci weterynaryjne, poskromy na psy, klatki do transportu 
zwierząt inne, 

� rozbudowano monitoring miejski 
� zakup 3 radiowozów i przyczepy do przewozu koni, 
� zakup sprzętu komputerowego 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 19 298 369,56 zł  
� otrzymanie budynku, infrastruktury obiektu oraz wyposażenia budynku 

przy ul.Wólczańskiej 121/123 od ZLM 

• inne w kwocie 6 985 326,77 

� ujawnienie gruntów na podst. protokołu różnic inwentaryzacyjnych 
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 721 244,09 zł;  
� likwidacja zużytych mebli i wyposażenia 
� nakładów inwestycyjnych 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 1 433 968,76 
� rozliczenie inwestycji w środki trwałe, 
� nieodpłatne przekazanie przełączników sieciowych do UMŁ  
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2.1.3.10. Urząd Miasta Łodzi 

 

Dane dotyczące wartości majątku Urzędu Miasta Łodzi przedstawiono w Tabeli nr 3 
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Urzędu Miasta Łodzi wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 5 530 624 082,52 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r. – 10 159 863 802,56 zł.,   

− umorzenie majątku Urzędu Miasta Łodzi wg stanu na 31.12.2021r. –1 111 155 640,38 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 9 048 708 162,18 zł. 

 
W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 4 629 239 720,04 zł. 
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Urzędu Miasta Łodzi.  
 
Zmiany majątku Urzędu Miasta Łodzi wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 117 685 073,56 zł  

� realizacja projektu unijnego Gospodarka Ściekowa faza III w Łodzi na 
terenie oczyszczalni ścieków ul.Sanitariuszek, 

� realizacja projektu unijnego Odwodnienie Miasta Łodzi, 
� nabywanie i zamiana nieruchomości, 
� odszkodowania za drogi, 
� wykonanie dok. budowlanej, remont wejść dla USC ul.Pabianicka 
� realizacja inwestycji WGK, WKŚ, 
� zakupy sprzętu komputerowego, 
� otrzymanie nagrody w postaci sprzętu komputerowego od GUS, 
� otrzymanie darowizny sprzętu komputerowego od Fundacji Veolia, 

Fundacji Inkubator, 
� otrzymanie spadku po osobie fizycznej, 
� otrzymanie darowizn 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 200 815 176,10 zł  

� otrzymanie nakładów od ZIM dot. Stadionu przy al.Piłsudskiego 138, 
budowy chodników, zatok postojowych oraz drogi rowerowej, 

� otrzymanie sprzętu komputerowego od ZDiT, przełączników sieciowych od 
Straży Miejskiej, oprogramowania od ŁOG 

� przyjęcie środków trwałych na ewidencję w wyniku rozliczenia inwestycji, 
� otrzymanie od MOSIR stadionu przy ul.Jarosławskiej 

• inne w kwocie 4 736 076 060,02 zł 

� zwiększenie wartości gruntów Gminy oddanych w wieczyste użytkowanie 
innym podmiotom, 

� ujawnienie gruntów na podst. protokołu różnic inwentaryzacyjnych 
� ujawnienia działek w obszarze Szlaku Kolejowego Łódź-Koluszki, 

� ujawnienia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
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−  zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 45 942 181,79 zł;  
� likwidacje zużytego sprzętu, oprogramowań, pozostałych środków 

trwałych 
� sprzedaż samochodów,  

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 111 309 462,49 zł;  
� rozliczenie inwestycji i utworzenie środków trwałych, 
� przekazanie unijnych nakładów inwestycyjnych do ZIM i ZLM 
� przekazanie nakładów inwest.dot.odnowy Parku Helenów do ZIM, 
� przekazanie nakładów dot.termomodernizacji do placówek oświatowych, 
� nieodpłatnie przekazano szafki i defibrylatory do Muzeum Tradycji 

Niepodległościowej, Zespołu Szkół Elekt.-Inform. 
� przekazanie do Miejskich Centrów Medycznych lampy bakteriobójcze, 
� przekazanie sprzętu komputerowego do XLIII LO w Łodzi, 
� przekazanie gruntów do ZDiT, 
� przekazanie lokali do ZLM, 
� przekazanie garażu do ZZM, 
� przekazanie wielofunkcyjnego pojazdu do ŁZUK, 
� przekazanie OW Arturówek do MOSiR-u, 
� przekazanie gruntów do placówek oświatowych 

• inne w kwocie 268 084 945,36 zł  
� odpisanie nakładów inwestycyjnych w ciężar funduszu, 
� zdjęcie z ewidencji działki Szlak Kolejowy Łódź-Koluszki w celu ponownego 

wprowadzenia zgodnie z obowiązującym podziałem geodezyjnym, 
� zmniejszenie wartości gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste innym 

podmiotom 
� zdjęcia działek i budynków będących w dyspozycji innych jednostek 

 
W Tabeli nr 5 przedstawiono Wartość majątku Urzędu Miasta Łodzi oddanego w użyczenie 
lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 488 051 358,42 zł 

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi  535 477 497,62 zł 

− stan netto na 31.12.2021r.   wynosi  512 115 543,13 zł 
 
W Tabeli nr 6 przedstawiono wartość majątku Urzędu Miasta Łodzi oddanego w dzierżawę 
lub najem:  

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 1 061 628 203,93 zł 

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi 1 114 630 435,87 zł 

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi 517 943 411,91 zł 
 
W Tabeli nr 7 przedstawiono wartość akcji i udziałów posiadanych przez Miasto Łódź w 
spółkach.  
Wg stanu na 31.12.2021r. Miasto Łódź posiada akcje w 2 spółkach akcyjnych  
i udziały w 16 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. 
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Wartość udziałów i akcji w cenie zakupu wynosi: 

− wg stanu na 01.01.2021r. 2 390 417 721,68 zł 

− wg stanu na 31.12.20201r. 2 423 784 627,81 zł  

− i w porównaniu do stanu na 01.01.2021r. zwiększyła się o kwotę  33 366 906,13 zł.  
 
Powyższa zmiana jest spowodowana podwyższeniem kapitału zakładowego w spółkach i 
objęciem przez Miasto Łódź nowych udziałów.  
 
W Tabeli nr 8 przedstawiono Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów 
posiadanych przez Miasto Łódź w spółkach. 
Na 31.12.2021r. wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółkach wynosi 
695 401 746,66 zł.  
 
W analizowanym okresie dokonano odpisów aktualizujących wartość udziałów w niżej 
wymienionych spółkach:  
- Port Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta sp. z o.o. na kwotę 8 485 332,94  zł 
- Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. na kwotę 1 872 963,38 zł 
- Expo – Łódź sp. z o.o. na kwotę 265 836,92 zł 
- Bionanopark sp. z o.o. na kwotę 2 448 418,74 zł 
 
Wartość udziałów po dokonanej aktualizacji, wg stanu na 31.12.2021r. wynosi 
1 728 382 881,15 zł. 
 
Przyczynami zwiększenia odpisów aktualizacyjnych w 2021 r. było: 
- Port Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta – wygenerowanie przez Spółkę straty netto, która 
obciążała wartość kapitałów własnych 
- Expo – Łódź sp. z o.o. wygenerowanie przez Spółkę straty netto, która obciążała wartość 
kapitałów własnych 
- Bionanopark sp. z o.o.- wygenerowanie przez Spółkę straty netto, która obciążała wartość 
kapitałów własnych 
- Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o.- wygenerowanie przez Spółkę straty netto, która 
obciążała wartość kapitałów własnych 
 
Biuro nadzoru Właścicielskiego poinformowało, iż w przypadku MOZ w Łodzi sp.z.o.o. i MPK 
Łódź sp.z.o.o. wysokość odpisu aktualizującego wartość udziałów na koniec 2021 r. w 
stosunku do roku 2020 zmniejszyła się odpowiednio o kwotę 19 347 394,49 zł (MPK Łódź 
sp.z.o.o.) i 4 814 151,04 zł (MOZ w Łodzi sp.z.o.o.) 
Mając na uwadze zapis § 40 ust.2 pkt 3 lit b Instrukcji obiegu dokumentów w zakresie 
rachunkowości dla Urzędu Miasta Łodzi wprowadzonej Zarządzeniem nr 9169/VIII/21 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 grudnia 2021 r. Biuro Nadzoru Właścicielskiego nie 
wnioskowało o dokonanie stosownych księgowań, gdyż na chwilę obecną zmniejszenie 
wartości udziałów nie ma tendencji stałej. 
 
Zestawienie dotyczące posiadanych przez Miasto Łódź udziałów i akcji sporządzone zostało 
w oparciu o dane przekazane przez Oddziału Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. 
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2.1.3.11. Zarząd Dróg i Transportu 

 

Dane dotyczące wartości majątku Zarządu Dróg i Transportu przedstawiono w Tabeli 
nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Zarządu Dróg i Transportu wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 3 772 517 181, 29 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 9 454 865 963,43 zł.,  

− umorzenie majątku Zarządu Dróg i Transportu wg stanu na 31.12.2021r. –  
1 467 073 721,77 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 7 987 792 241,66  zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła  się o kwotę 5 682 348 782,14 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Zarządu Dróg i Transportu.  
 
Zmiany majątku Zarządu Dróg i Transportu wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 21 662 193,83 zł  

� nieodpłatnie otrzymanie budowli drog. od BUDOMALu, MPK, Elia 

Inwestment, Atal, River Development, 

� zakup samochodów 

� zakup telefonów komórkowych, mebli, wyposażenia, 

� nieodpłatnie otrzymane nakłady inwestycyjne-infrastr.drog. od Panattoni, 

TDR AR Sp.z o.o., TDR12 Sp.z o.o. 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie  93 127 851,52  zł  

� nieodpłatnie otrzymane działek, budowli drog. od UMŁ,ZIM 

� nieodpłatnie otrzymane sprzętu komputerowego, wyposażenia od ZIM, 

CUW 

� przyjęcie na ewidencję środków trwałych z rozliczonych nakładów inw.  

• inne w kwocie 5 625 464 903,81 

� ujawnienie gruntów na podst. protokołu różnic inwentaryzacyjnych 
� korekta bilansu otwarcia 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 245 831,72  zł;  
� likwidacja sprzęt komputerowy, telefonów komórkowych i wyposażenia 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 57 071 519,58  zł;  
� przekazanie Placu Miejskiego do UMŁ, 
� nieodpłatnie przekazanie sprzętu komputerowego, mebli i wyposażenia 

do UMŁ, ZIM, CUW 

• inne w kwocie 588 815,72 
� korekta bilansu otwarcia. 
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W Tabeli nr 5 przedstawiono Wartość majątku Zarządu Dróg i Transportu oddanego w 
użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 330 896,94  zł. 

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi 305 195,20  zł.  

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi 0  zł. 
 
 
W Tabeli nr 6 przedstawiono wartość majątku Zarządu Dróg i Transportu oddanego w 
dzierżawę lub najem:  

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 560 972 051,66  zł  

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi 561 248 461,89  zł. 

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi 350 718 799,46 zł. 
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2.1.3.12. Zarząd Gospodarowania Odpadami 

 

Dane dotyczące wartości majątku Zarządu Gospodarowania Odpadami 
przedstawiono w Tabeli nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Zarządu Gospodarowania Odpadami wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 42 066 862, 06 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 67 678 152,53 zł.,  

− umorzenie majątku Zarządu Gospodarowania Odpadami wg stanu na 31.12.2021r. – 
29 305 844,71 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 38 372 307,82 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 25 611 290,47 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zwiększenia wartości brutto majątku Zarządu 
Gospodarowania Odpadami.  
 
Zmiany majątku Zarządu Gospodarowania Odpadami wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 12 310,70 zł  

� zakup sprzętu komputerowego, aparatów telefonicznych, urządzeń 

wielofunkcyjnych 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 2 576 848,77 zł  

� nieodpłatne otrzymanie ładowarki kołowej Atlas oraz Mieszarko-
rozdrabiarki od ZIM 

• inne w kwocie 23 022 131,00zł 

� ujawnienie gruntów na podst. protokołu różnic inwentaryzacyjnych. 
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2.1.3.13. Zarząd Inwestycji Miejskich 

 

Dane dotyczące wartości majątku Zarządu Inwestycji Miejskich przedstawiono w 
Tabeli nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Zarządu Inwestycji Miejskich wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 1 708 863 045,37 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 1 933 180 638,51 zł.,  

− umorzenie majątku Zarządu Inwestycji Miejskich wg stanu na 31.12.2021r. – 
1 971 428,95 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 1 931 209 209,56 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 224 317 593,14 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Zarządu Inwestycji Miejskich.  
 
Zmiany majątku Zarządu Inwestycji Miejskich wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 452 573 414,07 zł  

� zakup telefonów komórkowych 
� zakup wyposażenia, mebli, stacji ładowania 
� zakup maszyn dla ZGO 
� otrzymanie nakładów inwestycyjnych od CUW, 
�  otrzymanie nakładów inwestycyjnych dot. Rewitalizacji Obszarowej oraz 

Parku Helenów od UMŁ  

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 34 618 905,61 zł  

� nieodpłatnie otrzymany sprzęt komputerowy od ZDiT 

� nieodpłatnie otrzymane wyposażenie od CUW i od ZDiT 

• inne w kwocie 6 420 384,01 zł  

� korekta bilansu otwarcia o PST, 

� ujawnienie środków trwałych, 

� zapłata zaliczek na środki trwałe w budowie 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 3 449 953,42 zł;  
� likwidacja zużytego sprzętu komputerowego, 
� przekazanie modernizacji budynku przy ul.Krzemienieckiej do Strefy 

Miejskiej Kultury 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 259 581 916,40 zł;  
� nieodpłatne przekazanie maszyn – ładowarki oraz mieszarko-rozdrabniarki 

do ZGO 
� nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego oraz mebli do ZDiT i 

CUW 
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� przemieszczenie nakładów inwest. dot.modernizacji bud.do Szkoły Podst., 
dot.obiektu sportowego ul.Małachowskiego do MOSiR-u, budowy żłobków 
do MZŻ, systemu monitoringu do Straży Miejskiej, infrastruktury drogowej 
do ZDiT, placu zabaw do ZZM, renowacji kamienic do ZLM, stadionu przy 
al.Piłsudskiego do UMŁ 

• inne w kwocie 6 263 240,73 zł  
� korekta bilansu otwarcia o PST, 
� refaktury, 
� rozliczenie zaliczek na środki trwałe w budowie (inwestycje). 
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2.1.3.14. Zarząd Lokali Miejskich 

 

Dane dotyczące wartości majątku Zarządu Lokali Miejskich przedstawiono w Tabeli nr 
3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Zarządu Lokali Miejskich wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 1 538 965 082,99 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 3697 669 904,36 zł.,  

− umorzenie majątku Zarządu Inwestycji Miejskich wg stanu na 31.12.2021r. – 
822 596 021,80 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 2 875 073 882,56zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 2 158 704 821,37 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Zarządu Lokali Miejskich.  
 
Zmiany majątku Zarządu Lokali Miejskich wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 52 523,18 zł  

� zakup środków usługi postawienia ogrodzenia, 
� zakup telefonów, narzędzi, wyposażenia, 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 157 959 167,22 zł  

� przyjęcie nieruchomości przy ul.Północnej 23/25 i ul.Kilińskiego, 

ul.Nałkowskiej 2, ul.Legionów 3, u.Próchnika 1 od UMŁ 

� zw.bud. o wykonanie instalacji komputerowej,  

� otrzymanie nakładów inwest. z ZIM dot.nieruch.  przy ul.Wólczańskiej 36  

i 121/123, ul.Kilińskiego 26, ul.Więckowskiego 4, ul.Piotrkowskiej 243, 

ul.Gdańskiej 25, ul. Jaracza 32, ul.Tuwima 35, al.Kościuszki 19, 

ul.Wschodniej 24  

� zw.wartości inwestycji związanie z rewitalizacją obszarową, 

� otrzymanie nakładów inwestycyjnych dot. ul.Piotrkowskiej 203/205  

z MOPS, 

• inne w kwocie 2 123 843 323,83 zł  

� ujawnienie gruntów na podst. protokołu różnic inwentaryzacyjnych 

� nieodpłatne otrzymanie nieruch.przy ul.Gdańskiej 83 od MCM Polesie, 

� przyjęcie nieruchomości od UMŁ przy ul.Traktorowej 41, ul.Gdańskiej 83, 

Krzywej 4, ul.11 Listopada 23, ul.Niedziałkowskiego 11a, ul.Sanockiej 31, 

� przyjęcie udziału w nieruchomości przy ul.Pabianickiej 190 od 
os.prywatnej, 

� przyjęcie nieruchomości przy ul.Kilińskiego 232 od Miejskiego Centrum 
Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, 

� zmiany stanu prawnego nieruchomości, 
� przyjęcie nieruchomości od PKP – jednostronne oświadczenie o wydaniu, 
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− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 21 896 791,88 zł;  
� sprzedaż lokali, garaży, udziałów gminy 
� rozbiórka budynków, 
� przekazanie nieruchomości na podstawie protokołu odbioru, 
� likwidacja wyposażenia 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 94 153 776,89 zł;  
� przekazanie nieruchomości przy ul.Wólczańskiej 121/123 Straży Miejskiej, 
� rozliczenie rozpoczętych inwestycji 

• inne w kwocie 7 099 624,09 zł  
� likwidacja w czasie rewitalizacji nieruchomości, 

 
W Tabeli nr 5 przedstawiono Wartość majątku Zarządu Lokali Miejskich oddanego  
w użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 13 916 018,74 zł. 

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi 15 396 299,46 zł.  

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi 8 321 506,76 zł. 
 
W Tabeli nr 6 przedstawiono Wartość majątku Zarządu Lokali Miejskich oddanego  
w dzierżawę lub najem: 

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 0,00 zł. 

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi 6 604 954,25 zł.  

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi 1 113 491,25 zł. 
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2.1.3.15. Zarząd Zieleni Miejskich 

 

Dane dotyczące wartości majątku Zarządu Zieleni Miejskich przedstawiono w Tabeli 
nr 3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Zarządu Zieleni Miejskich wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 216 577 779,44 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 817 121 235,78 zł.,  

− umorzenie majątku Zarządu Zieleni Miejskich wg stanu na 31.12.2021r. – 96 265 930,62 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 720 855 305,16 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 600 543 456,34 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Zarządu Zieleni Miejskich.  
 
Zmiany majątku Zarządu Zieleni Miejskich wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 3 713 555,63 zł  

� zakup ławek i koszy parkowych,  
� zakup projektora, ekranu projekcyjnego, 
� zakup samochodów, melex-u, ciągnika, beczkowozu,tomografu 
� modernizacja fontanny w Parku Widzewskim, przy ul.Tuwima 
� utworzenie strefy Workout w Pasażu Abramowskiego 
� doposażenie i modernizacje placów zabaw, parków, bulwarów 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 4 810 228,76 zł  
� otrzymanie od ZIM placów zabaw w parku Podolskim i ul.Giewont oraz 

pump track 
� otrzymanie garażu od UMŁ, 
� przyjęcie na ewidencje środków trwałych z rozliczonych inwestycji, 

• inne w kwocie 595 822 583,92 zł 
� ujawnienie gruntów na podst. protokołu różnic inwentaryzacyjnych 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 5 636,96 zł;  
� likwidacja koszy na śmieci, 
� likwidacja urządzeń zabawowych, ogrodzenia placu zabaw 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 3 797 275,01 zł 
� rozliczenie zakończonych inwestycji. 
 

W Tabeli nr 6 przedstawiono Wartość majątku Zarządu Lokali Miejskich oddanego w 
dzierżawę lub najem: 

− stan brutto na 01.01.2021r. wynosi 2 532 860,58 zł. 

− stan brutto na 31.12.2021r. wynosi 2 532 070,58 zł.  

− stan netto na 31.12.2021r. wynosi 1 813 922,90zł. 
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2.2. ZAKŁAD BUD ŻETOWY 

 
Zakład budżetowy jest jedną z form organizacyjno-prawnych jednostek sektora 

finansów publicznych. 
Funkcjonowanie i zasady gospodarki finansowej zakładu budżetowego określa ustawa  
o finansach publicznych. 
 
W Mieście Łodzi, wg stanu na 31.12.2021r., funkcjonuje zakład budżetowy pn. Łódzki Zakład 
Usług Komunalnych. 
 

Dane dotyczące wartości majątku zakładu budżetowego przedstawiono w Tabeli nr 3 
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 
 

Zestawienia opracowano na podstawie danych otrzymanych z Łódzkiego Zakładu Usług 
Komunalnych . 

 
Wartość majątku Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych wynosi: 

− stan brutto na 01.01.2021r. – 16 548 219,60 zł. 

− stan brutto na 31.12.2021r. – 19 007 815,17 zł.  

− umorzenie majątku Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych wg stanu na 31.12.2021r. 
wynosi 12 665 468,34 zł. 

− wartość netto majątku na 31.12.2021r. (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz 
aktualizację) – 6 342 346,83 zł.  

W prezentowanym okresie majątek uległ zwiększeniu o kwotę 2 459 595,57 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku zakładu budżetowego.  
 
Zmiany majątku Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

− nabycia w kwocie 690 078,00 zł  

• zakup zmywarki do posadzek 

• zakup narzędzi, alkomat, sprzętu AGD, liczarki banknotów, niszczarek 

− przemieszczeń wewnętrznych  w kwocie 971 684,01 zł  

• otrzymanie wielofunkcyjny pojazd specjalistyczny Muvo Cristalinne od UMŁ 

− inne w kwocie 2 603 890,59 zł  

• ujawnienie gruntów na podst. protokołu różnic inwentaryzacyjnych 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

− aktualizacji w kwocie 0 zł 

− rozchodu w kwocie 1 806 057,03 zł;  

• likwidacja zużytych środków trwałych i wyposażenia 

• likwidacja pojemników do selektywnej zbiórki 

• likwidacja środków transportu 
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2.3. INSTYTUCJE KULTURY 

 
Instytucje i placówki upowszechniania kultury działają na zasadzie przedsiębiorstwa, 

pokrywając koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów, dotacji z budżetu  
i innych źródeł. 
Gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia (ustawa o organizowaniu  
i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. Dz. U. z 2020 r.  
poz. 194 z późniejszymi zmianami). 
Organy samorządu terytorialnego sprawują mecenat nad działalnością kulturalną, polegający 
na wspieraniu i promocji twórczej, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw 
kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kultury. 
 
W Mieście Łodzi, wg stanu na 31.12.2021r. funkcjonuje 19 instytucji kultury. 
 

Dane dotyczące wartości majątku instytucji kultury przedstawiono w Tabeli nr 3 
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.  

Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z 
Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, Biura Promocji i Nowych Mediów oraz Biura 
Architekta Miasta (pełniącymi nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami), 
przygotowanych w podziale na: 

1. Biblioteka Miejska w Łodzi 
2. Domy i Ośrodki Kultury 
3. Miejska Galeria Sztuki 
4. InLodz21  
5. Łódzkie Centrum Wydarzeń  
6. Muzea 
7. Pozostałe Instytucje Kultury 

a. EC1 Łódź Miasto Kultury 
b. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana 
c. Fabryka Sztuki w Łodzi 

8.  Teatry 
 
Wartość majątku instytucji kultury wynosi: 

− stan brutto na 01.01.2021r. – 428 492 757,31 zł. 

− stan brutto na 31.12.2021r. – 438 586 660,73 zł.  

− umorzenie majątku placówek oświaty i wychowania wg stanu na 31.12.2021r. wynosi  
109 403 189,63 zł. 

− wartość netto majątku na 31.12.2021r. (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz 
aktualizację), wynosi 329 183 471,10 zł.  

W prezentowanym okresie majątek uległ zwiększeniu o kwotę 10 093 903,42 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia wartości 
brutto majątku instytucji kultury.  
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Zmiany majątku instytucji kultury wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

− przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 865 796,97 zł  

− inne w kwocie 9 791 445,96 zł  
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

− rozchodu w kwocie 563 339,51 zł;  
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2.3.1. Domy i ośrodki kultury 

 

Dane dotyczące wartości Domów i ośrodków kultury przedstawiono w Tabeli nr 3 
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Domów i ośrodków kultury wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 13 817 845,59 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 17 139 195,68 zł.,  

− umorzenie majątku Domów i ośrodków kultury wg stanu na 31.12.2021r. –  
4 268 898,88 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na dzień 31.12.2021r. – 12 870 296,80 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 3 321 350,09 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zwiększenia wartości brutto majątku Domów i 
ośrodków kultury.  
 
Zmiany majątku Domów i ośrodków kultury wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• inne w kwocie 3 321 350,09  zł;  
� przyjęcie na Miejską Strefę Kultury nieruchomości przy ul.Krzemienieckiej 

2a od ZIM 
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2.3.2. Muzea 

 

Dane dotyczące wartości Muzeów przedstawiono w Tabeli nr 3 Rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Muzeów wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 59 666 216,48 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 60 532 013,45 zł.,  

− umorzenie majątku Muzeów wg stanu na 31.12.2021r. – 2 880 526,20 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na dzień 31.12.2021r. – 57 651 487,25 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 865 796,97 zł. 
 
W analizowanym okresie występowały zwiększenia wartości brutto majątku Muzeów.  
 
Zmiany majątku Muzeów wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• przemieszczenia wewnętrzne w kwocie 865 796,97  zł;  
� modernizacja budynku i ogrodzenia Muzeum Miasta Łodzi przy 

ul.Ogrodowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informacja o stanie mienia komunalnego. 
 

116 
 

 

 



Informacja o stanie mienia komunalnego. 
 

117 
 

2.3.3. Biblioteka Miejska w Łodzi 

 

Dane dotyczące wartości Biblioteki przedstawiono w Tabeli nr 3 Rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Biblioteki wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 1 792 047,16 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 1 792 047,16 zł.,  

− umorzenie majątku Biblioteki wg stanu na 31.12.2021r. – 894 823,62 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 897 223,54 zł. 

 
W prezentowanym okresie wartość brutto majątku nie zmieniła się.  
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2.3.4. Teatry 

 

Dane dotyczące wartości Teatrów przedstawiono w Tabeli nr 3 Rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Teatrów wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 103 698 432,16 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 106 919 041,43 zł.,  

− umorzenie majątku Teatrów wg stanu na 31.12.2021r. – 43 202 716,32 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu 31.12.2021r. – 63 716325,11  zł. 

 
W prezentowanym okresie wartość brutto majątku  zwiększyła  się o kwotę 3 220 609,27 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zwiększenia wartości brutto majątku Teatrów.  
 
Zmiany majątku Teatrów wynikają z: 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• inne w kwocie 3 220 609,27 zł;  
� ujawnienie gruntów na podst. protokołu różnic inwentaryzacyjnych, 
� korekty wartości budynku Teatru Lalek „Arlekin”. 
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2.3.5. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi 

 

Dane dotyczące wartości Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi przedstawiono w Tabeli nr 3 
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 10 420 418,40 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 10 420 418,40  zł.,  

− umorzenie majątku Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi wg stanu na 31.12.2021r. – 
3 137 006,49 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 7 283 411,91zł. 

 
W prezentowanym okresie wartość brutto majątku nie zmieniła się.  
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2.3.6. Pozostałe instytucje kultury 

 

Dane dotyczące wartości pozostałych instytucji kultury przedstawiono w Tabeli nr 3 
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku pozostałych instytucji kultury wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2021r. – 239 097 797,52 zł., 

− stan brutto na 31.12.2021r.  – 241 783 944,61 zł.,  

− umorzenie majątku pozostałych instytucji kultury w Łodzi wg stanu na 31.12.2021r. – 
55 019 218,12  zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2021r. – 186 764 726,49 zł. 

 
W prezentowanym okresie wartość brutto majątku  zwiększyła  się o kwotę 2 686 147,09 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia wartości 
brutto majątku pozostałych instytucji kultury.  
 
Zmiany majątku pozostałych instytucji kultury wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• inne w kwocie 3 249 486,60  zł  

� zwiększenie wartości budynków w EC1 – N-Kotłowni, Maszynowni S2  

i Warsztatu Elektrycznego Wschód S1 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchód w kwocie 563 339,51 zł 

� sprzedaży przez Miasto budynku EC1 przy ul.Targowej 1/3 
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2.3.7. Majątek własny Instytucji Kultury 

 

Poniżej przedstawiono majątek własny Instytucji Kultury nadzorowany przez Wydział Kultury,  
Biuro Promocji i Nowych Mediów oraz Biuro Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi. 
 
Wartość majątku instytucji kultury wynosi: 

− stan brutto na 01.01.2021r. – 264 933 380,59 zł. 

− stan brutto na 31.12.2021r. – 262 635 977,34 zł.  

− umorzenie majątku placówek oświaty i wychowania wg stanu na 31.12.2021r. wynosi  
86 617 913,55 zł. 

− wartość netto majątku na 31.12.2021r. (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz 
aktualizację), wynosi 176 018 063,79 zł.  

 
Zmiany w majątku własnym Instytucji Kultury wynikają w szczególności  z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 13 743 802,88 zł  

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 9 825 602,66 zł  

• inne w kwocie 13 860 095,98 zł  
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 4 280 345,29  zł;  

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 9 729 515,41 zł;  

• inne w kwocie 25 717 044,07 zł . 
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III. DOCHODY I NALEŻNOŚCI 
 

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały zbiorcze dane dotyczące dochodów  
i należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw 
majątkowych opracowane na podstawie danych sporządzonych przez jednostki 
organizacyjne Miasta.  

Wartość dochodów uzyskanych w analizowanym okresie wynosi 515 015 714,74 zł. 

Wartość należności w analizowanym okresie wynosi 779 620 541,93 zł. 
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W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące 
dochodów i należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw 
majątkowych w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne.  
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