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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 2020r. poz. 713,  
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.  
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 2020r. poz. 1327   
z późniejszymi zmianami), 

• ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1990 z późniejszymi zmianami), 

• zarządzenia Nr 6341/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 roku 
w sprawie wprowadzenia „Zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań 
finansowych, skonsolidowanego bilansu oraz informacji o stanie mienia komunalnego 
Miasta Łodzi". 
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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.  

 
 
Majątek gminy tworzy się poprzez: 
 

• nakłady inwestycyjne gminy, 

• zakupy środków trwałych 

• komunalizację z mocy prawa, 

• komunalizację na wniosek gminy, 

• nabywanie i zbywanie nieruchomości na zasadach kodeksu cywilnego, 

• rewindykacje finansowe, 

• darowizny i spadki. 

 
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 2020 roku do stanu na dzień  
01 stycznia 2020 roku.  
Prezentacja danych w tabelach obejmuje okres od 01 stycznia 2020 roku  
do 31 grudnia 2020 roku.  
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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. Poza ewidencją 
księgową pozostają jeszcze grunty komunalne pod terenami mieszkaniowymi i pozostałe 
grunty komunalne.  
 
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 2020 r. poz. 1406 z 
późniejszymi zmianami). Wartość umorzenia odzwierciedla techniczne zużycie składników 
majątku. 
 
Informacją o stanie mienia komunalnego objęto jednostki organizacyjne Miasta Łodzi w 
następującym układzie:  
 

I. Jednostki budżetowe 

 
Placówki oświaty i wychowania w ilości 308 
 
2) Placówki opieki społecznej w ilości 39 
 
3) Pozostałe jednostki budżetowe w ilości 17 
 

II. Zakład budżetowy w ilości jeden 

 

III. Instytucje kultury w ilości 23 

 

 
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 01.01.2020r. wynosi 23 258 112 488 zł,  

− wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 24 694 990 250 zł  

− i w porównaniu do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę  
1 436 877 762  zł, 
w tym: 

− wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi wynosi  
17 311 486 925 zł, 

− wartość gruntów nieujętych w ewidencji księgowej (wg wartości szacunkowej) 
wynosi 7 154 001 193 zł. 

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

− wg stanu na 01.01.2020r. wynosi 18 602 345 726 zł, 

− wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 19 689 637 468  zł  

− i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 
1 087 291 742 zł. 

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

− wg stanu na 01.01.2020r. wynosi 16 709 035 305 zł 

− wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 16 866 445 951 zł  
i stanowi 68,30 % wartości majątku Miasta ogółem, 

− i w porównaniu do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 
157 410 646 zł.  

Wartość netto majątku posiadanego przez jednostki budżetowe: 

− wg stanu na 01.01.2020r. wynosi 12 209 920 478 zł, 

− wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 12 033 863 726 zł  

− i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę  
-176 056 752  zł. 

 
Wartość brutto majątku posiadanego przez zakład budżetowy: 

− wg stanu na 01.01.2020r. wynosi 15 636 247 zł, 

− wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 16 548 220 zł  
i stanowi 0,07 % wartości majątku Miasta ogółem, 

− i w porównaniu do stanu na początek roku zwiększyła się  
o kwotę 911 972 zł.  

Wartość netto majątku posiadanego przez zakład budżetowy: 

− wg stanu na 01.01.2020r. wynosi 2 265 556  zł, 
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− wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 2 705 006  zł  

− i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się  
o kwotę 439 450  zł. 

 
Wartość brutto majątku przekazanego instytucjom kultury: 

− wg stanu na 01.01.2020r. wynosi 428 533 702 zł, 

− wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 428 492 755 zł  
i stanowi 1,74 % wartości majątku Miasta ogółem, 

− w porównaniu do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę -40 947  zł.  
Wartość netto majątku przekazanego instytucją kultury: 

− wg stanu na 01.01.2020r. wynosi 344 503 576 zł, 

− wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 333 204 122 zł  

− i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się  
o kwotę -11 299 454 zł. 

W Tabeli nr 1 Majątek Miasta Łodzi w układzie podmiotowym, majątek instytucji kultury  
został zaprezentowany  w roku 2020 tylko i wyłącznie w zakresie wynikającym z  ewidencji 
księgowej  Miasta Łodzi.  
W rozdziale 2.3 Instytucje Kultury, majątek instytucji kultury został przedstawiony w 
układzie: majątek przekazany do instytucji kultury i pozostający w pozabilansowej ewidencji 
księgowej Miasta Łodzi i majątek ujęty w ewidencji  instytucji.  
 
Wartość brutto majątku Miasta oddanego w użytkowanie Placówkom Służby Zdrowia: 

− wg stanu na 01.01.2020r. wynosi 226 658 545 zł, 

− wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 229 502 132 zł  
i stanowi 0,93 % wartości majątku Miasta ogółem, 

− w porównaniu do stanu na początek roku zwiększyła się  
o kwotę 2 843 587  zł.  

Wartość netto majątku Miasta oddanego w użytkowanie Placówkom Służby Zdrowia: 

− wg stanu na 01.01.2020r. wynosi 167 407 427 zł, 

− wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 165 863 421 zł  

− i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę -1 544 006 zł. 
 

Wartość gruntów nieujętych w ewidencji księgowej wyliczona według wartości szacunkowej: 

− wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  5 878 248 545    zł, 

− wg stanu na 31.12.2020r. wynosi   7 154 001 193    zł  

− i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę   1 275 752 648  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 4 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 01.01.2020r. wynosi 14 881 891 447 zł., 

− wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 14 921 069 203 zł.  

− umorzenie majątku ogółem wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 4 257 940 693 zł. 

− wartość netto majątku (tj. wartość brutto pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz 
aktualizację), wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 10 661 684 326 zł. 

 
W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę  
39 177 756 zł. 
 
W analizowanym okresie występowały zarówno, zwiększenia jak i zmniejszenia wartości 
brutto majątku jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi.  
 

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: 

− aktualizacji na kwotę 0 zł 

− nabycia na kwotę 661 644 370 zł 

− przemieszczenia wewnętrzne na kwotę 233 246 076 zł 

− inne na kwotę 342 571 767 zł 
 
Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: 

− aktualizacji na kwotę 0 zł 

− rozchodu na kwotę 149 828 700  zł 

− przemieszczenia wewnętrzne na kwotę 220 250 843 zł 

− inne na kwotę 828 204 908 zł. 
 
 
Szczegółowy opis zwiększeń i zmniejszeń wartości majątku został zamieszczony przy opisach 
w poszczególnych grupach rodzajowych. 
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1.3. Grunty komunalne 

 
Powierzchnia gruntów komunalnych ogółem wg stanu na 31.12.2020r. wynosi   

49 722 800 m² z tego: 
1. powierzchnia gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego 

przekazanych w użytkowanie wieczyste – 17 174 174 m2  o wartości 
3 274 017 580 zł. 

2. powierzchnia gruntów nieobjętych ewidencją księgową : 

− pod terenami mieszkaniowymi - 3 975 199 m2  o wartości szacunkowej 667 833 264 zł, 

− pod terenami pozostałymi - 28 573 427 m2 o wartości szacunkowej 6 486 167 929 zł. 
 

Wartość szacunkowa gruntów, nieujętych w ewidencji księgowej, wg stanu na 
01.01.2020r.  wynosiła 5 878 248 689 zł,  wg stanu na 31.12.2020r., wynosi 7 154 001 193 zł i 
stanowi 28,97 % wartości majątku Miasta ogółem. 
W stosunku do 01.01.2020 wartość ta uległa zwiększeniu o kwotę 1 275 752 504 zł i jest 
efektem wzrostu ceny za m2  dla terenów mieszkaniowych o 22 zł i dla terenów pozostałych o 
42 zł za m2 Szacunkowa wartość 1m2 gruntu za 2020 rok została wyliczona przez Łódzki 
Ośrodek Geodezji na podstawie próby  422 transakcji kupna sprzedaży gruntów  o 
przeznaczeniu mieszkaniowym  oraz 111 transakcji obrotu gruntami o innym charakterze. Na 
podstawie przeciętnych jednostkowych cen transakcyjnych dla terenów mieszkaniowych i 
terenów pozostałych cena wyniosła odpowiednio 168 zł za m2 pod terenami 
mieszkaniowymi i 227 zł. dla pozostałych gruntów. Dla porównania w 2019 roku ceny 
odpowiednio wynosiły 146 zł. pod terenami mieszkaniowymi i 185 zł dla pozostałych 
gruntów. 
 

Wartość gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego 
przekazanych w użytkowanie wieczyste wg stanu na 31.12.2020r. wyniosła 3 274 017 580 zł 
i została wyliczona w oparciu o wartość, która stanowi podstawę do ustalenia rocznej opłaty 
z tytułu wieczystego użytkowania.  
Wartość ta zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości 
oraz planów kont dla budżetu Państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 
celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13.09.2017 r. (Dz.U.2020 poz. 342 z późniejszymi zmianami) 
została ujęta w ewidencji księgowej gruntów gminnych i zaprezentowana w tabeli 4.  
 
Poniższa Tabela nr 2 przedstawia powierzchnię i szacunkową wartość gruntów komunalnych 
Miasta Łodzi, które nie mają odzwierciedlenia w ewidencji księgowej, a ich wartość 
przyjmuje się na potrzebę niniejszej informacji wg szacunków. 
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1.4. 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 3 przedstawia wartość majątku oddanego w użytkowanie 
poszczególnym placówkom służby zdrowia: 

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 226 658 545 zł 

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 229 502 132 zł.  

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi 165 863 421  zł. 
 
W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 2 843 588 zł.  
 
Zmiany wynikają z: 

• modernizacji budynków przychodni MCM Polesie przy ul. Maratońskiej 71b, MCM Górna 

przy ul. Rzgowskiej 170, ul. Odrzańskiej 29, ul. Tatrzańskiej 109, MCM im.Jonschera przy  

ul. Leczniczej 6, 

• poprawa bazy technicznej MCM Bałuty przy ul. Libelta 16, ul. Łanowa 18, 

• bezpieczna przychodnia w centrum Bałut-etap II - budżet obywatelski – MCM Bałuty 
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1.5. Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca 

 
Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca Łodzi przedstawia poniższa tabela.  

 
 
 

 

Wartość brutto majątku Miasta Łodzi przypadająca na jednego mieszkańca, bez 
uwzględnienia wartości szacunkowej gruntów nieujętych w ewidencji księgowej, wg stanu na 
31.12.2020r. wynosi 25 694,34 zł i wzrosła o  23,60  zł, tj. 0,93 % w stosunku do stanu 
na 01.01.2020r.  
Wartość netto majątku Miasta Łodzi przypadająca na jednego mieszkańca, bez 
uwzględnienia wartości szacunkowej gruntów nie ujętych w ewidencji księgowej, wg stanu 
na 31.12.2020r. wynosi 18 362,42 zł i zmniejszyła się o  -276,06 zł, tj. -1,48 % w stosunku do 
stanu na 01.01.2020r. 
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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 31.12.2020r., funkcjonuje 364 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. domy pomocy społecznej, 
2. domy rodzinne, 
3. pogotowia opiekuńcze, 
4. centra administracyjne i domy dziecka, 
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi; 

 
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 4 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 niżej wymienione grupy: 
1. przedszkola miejskie  
2. szkoły podstawowe; 
3. szkoły ponadpodstawowe; 
4. pozostałe jednostki oświatowe . 

 
Wartość majątku placówek oświaty i wychowania wynosi: 

− stan brutto na 01.01.2020r. – 997 544 049 zł. 

− stan brutto na 31.12.2020r. – 1 048 708 896 zł.  

− umorzenie majątku placówek oświaty i wychowania wg stanu na 31.12.2020r. wynosi  
543 861 303 zł. 

− wartość netto majątku na 31.12.2020r. (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz 
aktualizację), wynosi 503 403 408  zł.  

W prezentowanym okresie majątek uległ zwiększeniu o kwotę 51 164 847 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 22 778 749 zł  

− przemieszczeń wewnętrznych  w kwocie 71 488 037 zł  

− inne w kwocie 3 369 092  zł  
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

− aktualizacji w kwocie 0 zł 

− rozchodu w kwocie 12 765 055  zł;  

− przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 31 842 184 zł;  

− inne w kwocie 1 863 786  zł  
 
W Tabeli nr 2 zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące gruntów komunalnych 
nieujętych w ewidencji księgowej: 

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
1 983 410 zł.  

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 31.12.2020r. wynosi  
2 279 088  zł.,   

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
454 407 730  zł  
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− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 
556 852 111  zł.  

 
W Tabeli nr 6 przedstawiono Wartość majątku Miasta Łodzi oddanego w użyczenie lub 
użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 1 210 821 zł. 

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 483 539 zł.  

− stan netto na 31.12.2020r.   wynosi  19 706 zł. 
 
 
W Tabeli nr 7 przedstawiono wartość majątku Miasta Łodzi oddanego w dzierżawę lub 
najem:  

− stan brutto na 01.01.2020r.  wynosi 40 283 zł 

− stan brutto na 31.12.2020r.  wynosi  40 283 zł 

− stan netto na 31.12.2020r.   wynosi  4 882 zł 
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2.1.1.1. Przedszkola miejskie 

 

Dane dotyczące wartości majątku Przedszkoli miejskich przedstawiono w Tabeli nr 4 
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku przedszkoli miejskich wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 110 032 661 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 117 719 955 zł.,  

− umorzenie majątku przedszkoli miejskich wg stanu na 31.12.2020r. – 68 443 873 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu 31.12.2020r. – 49 276 084 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę  7 687 294 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 5 613 791 zł  
� zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 

pozostałych środków trwałych np. laptopy, drukarki, licencje i 
oprogramowania, sprzętu AGD, meble, pomoce dydaktyczne 

� modernizacje placów zabaw 
 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 11 434 780 zł  
� przekazania wewnętrzne do Zespołu Przedszkoli Miejskich  np. 

wyposażenia 
� rozliczenie nakładów inwestycyjnych w postaci zwiększenia wartości 

budynków 

• inne w kwocie 767 106 zł  
� nieodpłatne przekazania od rad rodziców, indywidualnych darczyńców,  

mebli,  sprzętu AGD, komputerów, wyposażenia 
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 752 715  zł;  
� likwidacja wartości niematerialnych i prawnych np. oprogramowania,  

komputerów, wyposażenia, mebli, sprzętu AGD i RTV 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 8 985 689 zł;  
� przekazania do Zespołu Przedszkoli Miejskich np. sprzętu AGD, budynku 

wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu komputerowego, 
� Przemieszczenie środków trwałych między grupami  ze względu na 

wartość (poniżej 10000,00zł) 

• inne w kwocie 389 979 zł  
� Przemieszczenie środków trwałych ze względu na wartość (poniżej 

10000,00zł)            
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W Tabeli nr 2 zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące gruntów komunalnych 
nieujętych w ewidencji księgowej: 

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
611 740 zł.  

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 31.12.2020r. wynosi  
703 920zł.,   

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
84 641 200 zł  

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 
103 415 298 zł.  
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2.1.1.2. Szkoły podstawowe 
 

Dane dotyczące wartości majątku szkół podstawowych przedstawiono w tabeli nr 4 
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku szkół podstawowych wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 461 686 994  zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 468 797 823 zł.,  

− umorzenie majątku szkół podstawowych wg stanu na 31.12.2020r. – 210 796 490 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 256 557 148 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła  się o kwotę 7 110 829 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 8 039 127 zł  
� zakup  sprzętu:  komputerowego, dydaktycznego, sportowego, 

wyposażenia sal lekcyjnych, zakup oprogramowania, zbiorów 
bibliotecznych, modernizacja sal lekcyjnych 

� ujawnienia w  protokole inwentaryzacyjnym - zbiory biblioteczne 
 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 21 554 981 zł  
� rozliczenie nakładów inwestycyjnych np.  w postaci zwiększenia wartości 

budynków szkoły ( termomodernizacja)np. Szkoła Podstawowa nr 139, 
Szkoła Podstawowa nr 141, Szkoła Podstawowa nr 4 

� nieodpłatne przekazanie UMŁ  np. laptopów 

• inne w kwocie 1 893 882 zł  
� ujawnienia z 2019r np. wyposażenie biurowe, zbiory biblioteczne  

otrzymane z gimnazjów, 
� nieodpłatne przyjęcia darów np. wyposażenia, sprzętu komputerowego od 

rad rodziców 
� przekazanie zakończonej inwestycji z Budżetu  Obywatelskiego -Szkolne 

pracownie informatyczno-językowe na miarę XXI wieku- dostawa sprzętu 
komputerowego  

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 2 347 368 zł;  
� likwidacja np. oprogramowania, sprzętu komputerowego, wyposażenia, 

zbiorów bibliotecznych 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 21 484 870 zł;  
� protokoły przekazania przez Szkoły Podstawowe  np. budynków, boisk, 

wyposażenia, programów i licencji, zbiorów bibliotecznych min.  do 
Zespołów Szkolno- Przedszkolnych 

• inne w kwocie 544 910 zł  
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� protokoły rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych 
� przeniesienia pozostałych środków trwałych z ewidencji wartościowo-

ilościowej do ewidencji ilościowej np. (krzesła, stoliki, lustra, karnisz) 
 
W Tabeli nr 2 zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące gruntów komunalnych 
nieujętych w ewidencji księgowej: 

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
923 450 zł.  

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 31.12.2020r. wynosi  
1 054 536zł.,   

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
184 057 980 zł  

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 215 315 
629 zł.  

 
W Tabeli nr 6 przedstawiono Wartość majątku szkół podstawowych oddanego w użyczenie 
lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 4 071 zł. 

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 31 608  zł.  

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi 16 774  zł. 
  
W tabeli nr 7 przedstawiono wartość majątku szkół podstawowych oddanego w dzierżawę 
lub najem:  

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 2 731 zł  

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 2731 zł. 

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi 0  zł. 
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2.1.1.3. Szkoły ponadpodstawowe 

 

Dane dotyczące wartości majątku szkół ponadpodstawowych przedstawiono w tabeli 
nr 4 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku szkół ponadpodstawowych wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 234 502 358 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 244 925 386 zł.,  

− umorzenie majątku szkół ponadpodstawowych wg stanu na 31.12.2020r. –  
145 056 326 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 99 869 056 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę  10 423 028  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  4 847 686 zł  
� zakup sprzętu komputerowego, pomocy naukowych, księgozbiorów,  
� zakupy sprzętu dydaktycznego w  ramach  projektów  unijnych np.  

„Mistrzowie w zawodzie”  
� darowizny od  rad rodziców np. pomoce dydaktyczne, sztandary, 

księgozbiory, sprzęt komputerowy, 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 6 762 379 zł  
� rozliczenie nakładów inwestycyjnych Unijnych 
� otrzymanie od UMŁ  sprzętu komputerowego 

• inne w kwocie 578 151 zł  
� przekazanie od rad rodziców np. sprzętu komputerowego, telewizorów, 

instrumentów muzycznych 
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 956 498 zł;  
� likwidacja składników zużytych ( wyposażenie, meble, komputery) 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 736 440 zł;  
� przeniesienia pozostałych środków trwałych z ewidencji wartościowo-

ilościowej do ewidencji ilościowej np. wyposażenie 
� przekazanie do Wydziału Dysponowaniem Mienia w Departamencie 

Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi –nieruchomość 
częściowo zabudowana  przy ul. Zofii Nałkowskiej 2  
 

• inne w kwocie 72 254 zł  
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W Tabeli nr 2 zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące gruntów komunalnych 
nieujętych w ewidencji księgowej: 

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
135 926 zł.  

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 31.12.2020r. wynosi  
161 280 zł.,   

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
111 996 410 zł  

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 137 103 
233 zł.  

 
W Tabeli nr 6 przedstawiono Wartość majątku szkół ponadpodstawowych oddanego w 
użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 739 372 zł. 

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 2 932 zł.  

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi  2932 zł. 
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2.1.1.4. Pozostałe jednostki oświatowe 

 

Dane dotyczące wartości majątku pozostałych jednostek oświatowych przedstawiono  
w tabeli nr 4 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku pozostałych jednostek oświatowych wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 191 322 036 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 217 265 732 zł.,  

− umorzenie majątku pozostałych jednostek oświatowych wg stanu na 31.12.2020r. – 
119 564 614 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na konie roku  - 97 701 120 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła  się o kwotę 25 943 696 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 4 278 145 zł  
� zakup  sprzętu komputerowego, mebli i wyposażenia do pracowni 

szkolnych, oprogramowania, zbiorów bibliotecznych 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 31 735 897 zł  
� przekazania– zestawy komputer Dell, przekazania majątku przez Szkoły 

Podstawowe do Zespołów Szkolno-Przedszkolnych wyposażenia 

• inne w kwocie 129 953 zł  
� protokół wyceny jednostkowej wyceny składników majątkowych np.          

( sprzęt komputerowy ) 
� rozliczanie nakładów inwestycyjnych -  schodołaz z wyposażeniem  i inne 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 8 708 474 zł;  
� likwidacja np. oprogramowania, sprzętu komputerowego, wyposażenia, 

zbiorów bibliotecznych 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 635 185 zł;  
� przekazanie sprzętu komputerowego i dydaktycznego pomiędzy 

placówkami oświatowymi 
 

• inne w kwocie 856 643 zł  
�  rozliczanie nakładów inwestycyjnych np.  schodołaz z wyposażeniem  . 

 
W Tabeli nr 2 zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące gruntów komunalnych 
nieujętych w ewidencji księgowej: 

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
312 294 zł.  

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 31.12.2020r. wynosi  
359 352 zł.,   
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− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
73 712 140 zł  

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 101 017 
951 zł.  

 
W Tabeli nr 6 przedstawiono Wartość majątku pozostałych jednostek oświatowych 
oddanego w użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 467 378 zł. 

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 448 999 zł.  

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi 0 zł. 
 
 
W tabeli nr 7 przedstawiono wartość majątku pozostałych jednostek oświatowych oddanego 
w dzierżawę lub najem:  

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 37 552 zł  

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 37 552 zł. 

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi 4 882 zł. 
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2.1.2. Placówki opieki społecznej 

 

Dane dotyczące wartości majątku placówek opieki społecznej przedstawiono w Tabeli 
nr 4 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 
 

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

1. domy dziecka i centra administracyjne; 
2. domy rodzinne; 
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi; 
4. pogotowia opiekuńcze; 
5. domy pomocy społecznej  

 
Wartość majątku placówek opieki społecznej wynosi: 

− stan brutto na 01.01.2020r. – 152 961 259 zł. 

− stan brutto na 31.12.2020r. – 156 190 031 zł.  

− umorzenie majątku placówek opieki społecznej wg stanu na 31.12.2020r. wynosi  
88 239 224  zł. 

− wartość netto majątku na 31.12.2020r. (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz 
aktualizację), wynosi 67 950 807 zł.  

W prezentowanym okresie majątek uległ zwiększeniu o kwotę 3 228 772 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 6 482 138 zł  

− przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 853 990 zł  

− inne w kwocie 425 383 zł  
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

− aktualizacji w kwocie 0 zł 

− rozchodu w kwocie 715 745 zł;  

− przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 3 401 421 zł;  

− inne w kwocie 415 574 zł  
 
W Tabeli nr 2 zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące gruntów komunalnych 
nieujętych w ewidencji księgowej: 

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 01.01.2020r. wynosi 
3 727 380 zł.  

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 31.12.2020r. wynosi  
2 416 176 zł.,   



Informacja o stanie mienia komunalnego. 
 

48 
 

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
25 055 845  zł  

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 
14 378 180 zł.  

 
W Tabeli nr 6 przedstawiono Wartość majątku placówek opieki społecznej oddanego w 
użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 2 471 268zł 

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 3 498 808zł 

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi 1 745 213zł 
 
W Tabeli nr 7 przedstawiono wartość majątku placówek opieki społecznej oddanego w 
dzierżawę lub najem:  

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 3 911 266zł 

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 3 373 265zł 

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi 1 639 150zł 
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2.1.2.1. Domy dziecka i centra administracyjne 

 

Dane dotyczące wartości majątku Domów dziecka i centrów administracyjnych 
przedstawiono w Tabeli nr 4 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Domów dziecka i centrów administracyjnych wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 21 647 115 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 19 564 436 zł.,  

− umorzenie majątku Domów dziecka i centrów administracyjnych wg stanu na 
31.12.2020r. – 11 253 051 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 8 311 385 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zmniejszyła  się o kwotę 2 082 679 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Domów dziecka i centrów administracyjnych.  
 
Zmiany majątku Domów dziecka i centrów administracyjnych wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 758 804 zł  
� rozbiórka zbiornika na węgiel i utworzenie parkingu przy ul. Drużynowej, 
� utworzenie placu zabaw przy ul. Zbocze, 
� zakupy mebli i sprzętu AGD 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 743 771 zł  
� przekazywanie sprzętu AGD, RTV i mebli z Centrów Administracyjnych do: 

Domów Dziecka nr 2,4,6,7 oraz Centrum Administracyjnego Pieczy 
Zastępczej 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 235 329 zł;  
� likwidacja uszkodzonych lub niezdatnych do użytku środków trwałych, 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 3 349 925 zł., 
� przekazywanie sprzętu AGD, RTV i mebli do domów dziecka. 

 
W Tabeli nr 2 zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące gruntów komunalnych 
nieujętych w ewidencji księgowej: 

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
1 736 962 zł.,  

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 31.12.2020r. wynosi  
2 167 032 zł.,   

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
4 991 115 zł  

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 6 124 233 
zł.  

  



Informacja o stanie mienia komunalnego. 
 

54 
 

W Tabeli nr 6 przedstawiono Wartość majątku Domów dziecka i centrów administracyjnych 
oddanego w użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 285 324 zł. 

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 0 zł.  

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi 0 zł. 
 
W Tabeli nr 7 przedstawiono wartość majątku Domów dziecka i centrów administracyjnych 
oddanego w dzierżawę lub najem:  

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 306 218 zł  

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 0 zł. 

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi 0 zł. 
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2.1.2.2. Domy rodzinne 

 

Dane dotyczące wartości majątku Domów rodzinnych przedstawiono w Tabeli nr 4 
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Domów rodzinnych wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 1 423 841 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 1 431 302 zł.,  

− umorzenie majątku Domów rodzinnych wg stanu na 31.12.2020r. – 478 890 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r.  – 952 412 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 7 461 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zwiększenia wartości brutto majątku Domów 
rodzinnych.  
 
Zmiany majątku rodzinnych wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 7 461 zł  
� zakupu wyposażenia dla DR „Giewont”, 
� zakupu środków trwałych dla DR „Ciechocińska”. 
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2.1.2.3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Dane dotyczące wartości majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
przedstawiono w Tabeli nr 4 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 28 605 537 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 30 887 596 zł.,  

− umorzenie majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wg stanu na 31.12.2020r. – 
18 198 644 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 12 688 952 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 2 282 059 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 2 462 596 zł  
� prace budowlane w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet przy  

ul. Gałczyńskiego, 
� prace budowlane w Domu Dziennego Pobytu dla Osób 

Niepełnosprawnych przy ul. Rojnej, 
� zakup pozostałego wyposażenia 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 94 300 zł  
� prace adaptacyjne w budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy  

ul. Gałczyńskiego, 
� instalacja alarmowa w budynkach ul. Grota Roweckiego i ul. Kutrzeby, 
� przystosowanie budynku ul. Rojna do przepisów p.poż. 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 223 341 zł;  
� likwidacja kserokopiarki i pozostałego wyposażenia 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 51 496 zł;  
� rozliczenie inwestycji przy ul. Gałczyńskiego, ul. Rojnej, ul. Grota 

Roweckiego i ul. Kutrzeby 

• inne w kwocie 385 727 zł  
�  przeniesienie pomiędzy grupami . 

 
W Tabeli nr 2 zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące gruntów komunalnych 
nieujętych w ewidencji księgowej: 

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
3 849 480 zł  

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2020r. wynosi  
5 911 761 zł.  
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W Tabeli nr 6 przedstawiono Wartość majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
oddanego w użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 2 160 527 zł. 

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 3 472 471 zł.  

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi 1 745 213 zł. 
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2.1.2.4. Pogotowia opiekuńcze 

 

Dane dotyczące wartości majątku Pogotowi opiekuńczych przedstawiono w Tabeli  
nr 4 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Pogotowi opiekuńczych wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 3 525 089 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 3 578 741 zł.,  

− umorzenie majątku Pogotowi opiekuńczych wg stanu na 31.12.2020r. – 1 993 189 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 1 585 552 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 63 652 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Pogotowi opiekuńczych.  
 
Zmiany majątku Pogotowi opiekuńczych wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 85 881 zł  
� zakup wyposażenia pokoi dziecięcych 
� zakup sprzętu AGD oraz komputerów 

• inne w kwocie 1 150 zł  
� otrzymanie darowizny mebli i sprzętu RTV, 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 33 379 zł;  
� likwidacja zużytego wyposażenia. 

 
W Tabeli nr 2 zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące gruntów komunalnych 
nieujętych w ewidencji księgowej: 

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
216 518 zł.  

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 31.12.2020r. wynosi  
249 144 zł.,   

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
1 908 830 zł  

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2020r. w  
2 342 186 zł.  
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2.1.2.5. Domy pomocy społecznej 

 

Dane dotyczące wartości majątku Domów pomocy społecznej przedstawiono w 
Tabeli nr 4 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Domów pomocy społecznej wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 97 759 677 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 100 727 956 zł.,  

− umorzenie majątku Domów pomocy społecznej wg stanu na 31.12.2020r. –  
56 315 450 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 44 412 506 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 2 968 279 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 3 167 396 zł  
� zwiększenie wartości budynków poprzez poczynione inwestycje( modernizacja , 

remont modernizacja łazienek i pokoi w  DPS ul. Złotnicza) 
� zakup urządzeń biurowych,  wyposażenia izolatek i pokoi,  mebli,  sprzętu TV 

 i AGD 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 15 919 zł  
� otrzymanie śluzy do dezynfekcji  dla DPS ul. Sierakowskiego, 

• inne w kwocie 38 506 zł  
� darowizna pozostałych środków trwałych (obieraczki) 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 223 696 zł;  
� likwidacja zużytych środków trwałych 

• inne w kwocie 29 847 zł  
 

 
W Tabeli nr 2 zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące gruntów komunalnych 
nieujętych w ewidencji księgowej: 

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
1 773 900 zł.  

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 31.12.2020r. wynosi  
0 zł.,   

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
14 176 735 zł  

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 0 zł.  
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W Tabeli nr 6 przedstawiono Wartość majątku Domów pomocy społecznej oddanego w 
użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 25 417 zł. 

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 26 337 zł.  

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi 0  zł. 
 
W tabeli nr 7 przedstawiono wartość majątku Domów pomocy społecznej oddanego w 
dzierżawę lub najem:  

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 3 605 048 zł  

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 3 673 265 zł. 

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi 1 639 150 zł. 
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2.1.3. Pozostałe Jednostki Budżetowe 

 
Dane dotyczące wartości majątku pozostałych jednostek budżetowych przedstawiono  

w tabeli nr 4 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 01.01.2020r. – 13 287 216 190 zł. 

− stan brutto na 31.12.2020r. – 13 271 129 302  zł.  

− umorzenie majątku pozostałych jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2020r. 
wynosi 3 516 708 319 zł. 

− wartość netto majątku na 31.12.2020r. (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz 
aktualizację), wynosi 9 754 420 983 zł.  

W prezentowanym okresie majątek per saldo uległ zmniejszeniu o kwotę -16 086 888  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 631 397 022 zł  

− przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 160 904 049 zł  

− inne w kwocie 338 777 292 zł  
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

− aktualizacji w kwocie 0 zł 

− rozchodu w kwocie 136 232 464 zł;  

− przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 185 007 238  zł;  
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− inne w kwocie 825 925 548 zł  
 
W Tabeli nr 2 zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące gruntów komunalnych 
nieujętych w ewidencji księgowej: 

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 01.01.2020r. wynosi 
590 169 814 zł.  

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 31.12.2020r. wynosi  
663 138 000 zł.,   

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
4 800 446 600 zł  

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 
5 911 921 716 zł.  

 
W Tabeli nr 6 przedstawiono Wartość majątku pozostałych jednostek budżetowych 
oddanego w użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 500 133 664 zł 

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi  502 453 082 zł 

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi  472 565 764 zł  
 
 
W Tabeli nr 7 przedstawiono wartość majątku pozostałych jednostek budżetowych 
oddanego w dzierżawę lub najem:  

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 1 639 408 552 zł 

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 1 624 963 155 .zł 

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi  823 255 911 zł 
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2.1.3.1. Centrum Świadczeń Socjalnych 

 

Dane dotyczące wartości majątku Centrum Świadczeń Socjalnych przedstawiono w 
Tabeli nr 4 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Centrum Świadczeń Socjalnych wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 5 015 847 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 5 496 816 zł.,  

− umorzenie majątku Centrum Świadczeń Socjalnych wg stanu na 31.12.2020r. – 
 4 122 169 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu 31.12.2020r. – 1 374 647 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 480 969 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 911 013 zł  
� zakup licencji SR, 
� zakup sprzętu komputerowego, 
� zakup mebli i wyposażenia 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 430 044 zł;  
� likwidacja zużytych środków trwałych – komputery, kserokopiarki. 
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2.1.3.2. Centrum Usług Wspólnych 

 

Dane dotyczące wartości majątku Centrum Usług Wspólnych przedstawiono w Tabeli 
nr 4 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Centrum Usług Wspólnych wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 6 541 844 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 7 808 126 zł.,  

− umorzenie majątku Centrum Usług Wspólnych wg stanu na 31.12.2020r. – 5 196 518 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu 31.12.2020r. – 2 611 608 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 1 266 282 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 1 066 566 zł  
� zakup telefonów komórkowych i klimatyzatorów, 
� zakup mebli i telef. stacjonarnych, 
� zakup gotowych środków trwałych, 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 278 295  zł  
� otrzymanie środków od ZDiT 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 14 731 zł;  
� likwidacja zużytych środków trwałych 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 63 848 zł;  
� przekazanie sprzętu komputerowego i wyposażenia do ZDiT 
� przemieszczenia związane z inwestycjami           .  
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2.1.3.3. Łódzki Ośrodek Geodezji 

 

Dane dotyczące wartości majątku Łódzkiego Ośrodka Geodezji przedstawiono w 
Tabeli nr 4 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Łódzkiego Ośrodka Geodezji wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 172 193 294 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 177 539 226 zł.,  

− umorzenie majątku Łódzkiego Ośrodka Geodezji wg stanu na 31.12.2020r. –  
132 638 507 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 44 900 719 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 5 345 932 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 5 563 618 zł  
� zakup zestawów komputerowych ( laptopy) 
� zakup gotowych środków trwałych (UE)-infokioski 
� zakup pozostałych środków trwałych z grup 6,4,8 

 
 
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 61 451 zł;  
� do UMŁ zestawów komputerowych (infokioski do MOPS, laptopy do Biura 

Rewitalizacji 

• inne w kwocie 156 235 zł  
� zmniejszenie środków trwałych w budowie ( przemieszczenie 

wewnętrzne: program e-narady, wyposażenie sali, system kolejkowy) . 
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2.1.3.4. Miejska Pracownia Urbanistyczna 

 

Dane dotyczące wartości majątku Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przedstawiono 
w Tabeli nr 4 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 3 978 174 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 4 289 123 zł.,  

− umorzenie majątku Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wg stanu na 31.12.2020r. – 3 892 
447 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. - 396676 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 310 949 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 316 572 zł  
� zakup urządzeń wielofunkcyjnych i zestawów komputerowych 
� zakup smart fonów, stacji do dezynfekcji rąk, i inne 
� zakup oprogramowania Visum i Vissim 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 5 623zł;  
� przekazanie klimatyzatorów do ZDiT. 
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2.1.3.5. Miejski Zespół Żłobków 

 

Dane dotyczące wartości majątku Miejskiego Zespołu Żłobków przedstawiono  
w Tabeli nr 4 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Miejskiego Zespołu Żłobków wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 22 271 087 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 24 940 881 zł.,  

− umorzenie majątku Miejskiego Zespołu Żłobków wg stanu na 31.12.2020r. –  
14 213 859 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 10 727 022 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 2 669 794 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 2 743 548 zł  
� zakup oprogramowania 
� termomodernizacja budynków ( Żłobek nr  16, 18, 20, 23, 28, 29, 22) 
� zakup pozostałych środków trwałych (mebli, sprzętu AGD, zabawek) 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 2 446 393 zł  
� zwiększenie wartości budynków żłobków ( rozliczenie nakładów: Żłobek nr 

9, 20, 23) 
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 73 754 zł;  
� likwidacji zużytych środków trwałych z grupy 8 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 2 446 393 zł;  
� zmniejszenie wartości wydatków inwestycyjnych  w związku z 

termomodernizacja budynków ( rozliczenie nakładów: Żłobek nr 9, 20, 23) 
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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 4 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 195 523 082 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 193 867 966 zł.,  

− umorzenie majątku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wg stanu na 31.12.2020r. – 
66 182 907 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 127 685 059 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zmniejszyła  się o kwotę 1 655 116 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 2 042 377 zł  
� ogrodzenie i oświetlenie płyty boiska 
� modernizacja terenu ORSJ 
� ścieżki pieszo-rowerowe 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 7 649 625 zł  
� otrzymanie od UMŁ działki przy ul.6 Sierpnia 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 32 319 zł;  
� likwidacja zużytych środków trwałych 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 11 314 799 zł;  
� do Zarządu Lokali Miejskich – budynek Mieszkalny 
� do UMŁ nieruchomości przy ul. Potokowej 12(budynek, boiska, parking). 

 
W Tabeli nr 2 zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące gruntów komunalnych 
nieujętych w ewidencji księgowej: 

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
268 635 725 zł  

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 
327 142 185 zł. 

 
W Tabeli nr 6 przedstawiono Wartość majątku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oddanego w użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 9 200 356 zł. 

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 0 zł.  

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi 0 zł. 
 



Informacja o stanie mienia komunalnego. 
 

92 
 

W tabeli nr 7 przedstawiono wartość majątku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oddanego w dzierżawę lub najem:  

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 1 538 278 zł  

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 629 000 zł. 

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi 359 600 zł. 
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2.1.3.7. Powiatowy Urząd Pracy 

 

Dane dotyczące wartości majątku Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiono w 
Tabeli nr 4 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Powiatowego Urzędu Pracy wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 13 893 282 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 13 996 044 zł.,  

− umorzenie majątku Powiatowego Urzędu Pracy wg stanu na 31.12.2020r. –  
13 340 264 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 655 780 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 102 762 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Powiatowego Urzędu Pracy.  
 
Zmiany majątku Powiatowego Urzędu Pracy wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 104 909 zł  
� zakup pozostałych środków trwałych, 
� zakup licencji, 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 2 147 zł;  
� likwidacja pozostałych środków trwałych. 

 
W Tabeli nr 6 przedstawiono Wartość majątku Powiatowego Urzędu Pracy oddanego w 
użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 155 219 zł. 

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 156 317 zł.  

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi 4 640 zł. 
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2.1.3.8. Schronisko dla Zwierząt 

 

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

 
Wartość majątku Schroniska dla Zwierząt wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 4 942 063 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 4 996 234 zł.,  

− umorzenie majątku Schroniska dla Zwierząt wg stanu na 31.12.2020r. – 3 238 402 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 1 757 832 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 54 171 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 57 862 zł  
� zakup innych środków trwałych np. segment 5-klatkowy dla zwierząt, 

otoskop laryngologiczny, chwytaki dla zwierząt, klimatyzator do gabinetu 
weterynaryjnego 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 3 691 zł;  
� likwidacja licencji  . 
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2.1.3.9. Straż Miejska 

 

Dane dotyczące wartości majątku Straży Miejskiej przedstawiono w Tabeli nr 4 
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Straży Miejskiej wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 26 994 332 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 30 074 396 zł.,  

− umorzenie majątku Straży Miejskiej wg stanu na 31.12.2020r. – 13 801 645 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 16 272 751 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 3 080 064 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 3 106 052 zł  
� zakup konia dla oddziału konnego 
� zakup laptopów, zestawów komputerowych, zakup i montaż monitorów 

wielkoformatowych  do sali monitoringu, urządzeń wielofunkcyjnych, 
podnośnika punktowego, fotopułapek,  

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 354 539 zł  
� otrzymany monitoring z Zarządu Zieleni Miejskiej  
� dwa samochody otrzymane z Urzędu Miasta Łodzi Departament Obsługi i 

Administracji 
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 380 527 zł;  
� likwidacja zużytych środków trwałych 
� rozliczenie nakładów inwestycyjnych 

 
 
 

W Tabeli nr 2 zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące gruntów komunalnych 
nieujętych w ewidencji księgowej: 

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
3 286 895 zł  

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2020r. wynosi   
5 119 531 zł
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2.1.3.10. Urząd Miasta Łodzi 

 

Dane dotyczące wartości majątku Urzędu Miasta Łodzi przedstawiono w Tabeli nr 4 
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Urzędu Miasta Łodzi wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 6 081 064 394 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r. – 5 530 624 082 zł.,  

− umorzenie majątku Urzędu Miasta Łodzi wg stanu na 31.12.2020r. –1 057 971 266 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 1 057 971 266 zł. 

 
W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zmniejszyła się o kwotę 4 472 652 816 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 106 344 868 zł  
� zakupu inwestycyjne sprzętu komputerowego, licencji komputerowych, 
� modernizacje budynków UMŁ (ul. Krzemieniecka 2B, ul.Sienkiewicza 5, 

Urzędnicza 45, ul. Piotrkowska 104 i 109, ul. Pabianicka 2, Pl. Komuny 
Paryskiej) i nabywanie nieruchomości, 

� zamiany nieruchomości, odszkodowania za drogi 
� otrzymanie sprzętu komputerowego od obcych podmiotów (m.in. EXPO), 
� termomodernizacje szkół podstawowych i przedszkoli (unijne inwestycje) 

NAKŁADY 
� budowa zbiorników retencyjnych GOŚ (unijne inwestycje), 
� pomoc techniczna  przy real.proj. odwodnienie ZWIK (unijne inwestycje), 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 53 368 439 zł  
� otrzymanie sprzętu komputerowego od ŁOG 
� otrzymanie mebli od Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
� otrzymanie od ZIM nakładów „Hospicjum Łódzkie w miłym i przyjaznym 

otoczeniu” 
� przemieszczenie z inwestycji :  np. zagospodarowanie terenu Wojska 

Polskiego, Spornej,  wykonanie nawierzchni chodników, barierek mała 
architektura (WGK) ,  nabycie gruntów za odszkodowanie pod drogi na 
podstawie decyzji  np. ul. Księżycowa, Stokowska (WDM) 

• inne w kwocie 322 235 312 zł  
�  przyjęcie środków ujawnionych: głównie  grunty, ale także  budynki 

przeznaczone do sprzedaży lub zamiany, ujawnienie fragmentów 
wodociągów ŁSI 

� ponowne wprowadzenie na ewidencję uprzednio darowanych jednostce 
Straży Pożarnej dwóch samochodów typu Lublin 

� wzrost gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste innym 
podmiotom (informacja z Wydziału Finansowego) 
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− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 117 841 421 zł;  
� likwidacje zużytego sprzętu, 
� sprzedaż samochodów o sprzętu po wystawie EXPO w Astanie 
� zalecenia poinwentaryzacyjne środki niskocenne czajniki, dozowniki 
� Likwidacja GOŚ 
� Likwidacja ŁSI droga wewnętrzna, budynek pompowni, kabel ziemny 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 93 958 263 zł;  
� rozliczenie inwestycji i utworzenie środków trwałych 
� przekazanie samochodów do Straży Miejskiej i CUW 
� przekazanie nieruchomości, mebli do ZLM 
� przekazanie nakładów dot. instalacji kanalizacyjnej i lok. mieszkalnego, 

termomodernizacji jednostek oświatowych do ZLM 
� przekazanie sprzętu komputerowego do szkół 
� przekazanie nakładów dot. modernizacji do PSP Mileszki 

• inne w kwocie 820 589 246 zł  
 
W Tabeli nr 2 zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące gruntów komunalnych 
nieujętych w ewidencji księgowej: 

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 01.01.2020r. wynosi 
405 296 zł.  

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 31.12.2020r. wynosi  
466 368 zł.,   

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
1 564 866 530  zł  

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 1 934 996 
351 zł.  

 
W Tabeli nr 6 przedstawiono Wartość majątku Urzędu Miasta Łodzi oddanego w użyczenie 
lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 477 264 378 zł 

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi  488 051 355 zł 

− stan netto na 31.12.2020r.   wynosi  464 993 899 zł 
 
W tabeli nr 7 przedstawiono wartość majątku Urzędu Miasta Łodzi oddanego w dzierżawę 
lub najem:  

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 1 074 365 361 zł 

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 1 061 628 204 zł 

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi 470 576 870 zł 
 
W Tabeli nr 8 przedstawiono wartość akcji i udziałów posiadanych przez Miasto Łódź w 
spółkach.  
Wg stanu na 31.12.2020r. Miasto Łódź posiada akcje w 2 spółkach akcyjnych  
i udziały w 14 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. 
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Wartość udziałów i akcji w cenie zakupu wynosi: 

− wg stanu na 01.01.2020r. 2 271 313 807 zł 

− wg stanu na 31.12.2020r. 2 390 417 722 zł  

− i w porównaniu do stanu na 01.01.2020r. zwiększyła się o kwotę  
119 103 915 zł.  

 
Powyższa zmiana jest spowodowana podwyższeniem kapitału zakładowego w spółkach i 
objęciem przez Miasto Łódź nowych udziałów.  
 
W Tabeli nr 9 przedstawiono Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów 
posiadanych przez Miasto Łódź w spółkach. 
Na 31.12.2020r. wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółkach wynosi 
682 329 194 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 18 625 651  zł 
- Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. na kwotę 685 917 zł 
- Expo – Łódź sp. z o.o. na kwotę 2 616 987 zł 
- Bionanopark sp. z o.o. na kwotę 5 829 383 zł 
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. na kwotę 61 676 618 zł 
- Miejski Ogród Zoologiczny sp. z o.o. na kwotę 8 062 347 zł 
- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. na kwotę 740 870 zł. 
 
Wartość udziałów po dokonanej aktualizacji, wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 1 684 368 812 
zł. 
 
Przyczynami zwiększenia odpisów aktualizacyjnych w 2020 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 
 
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne- sposób zapłaty rekompensaty z tytułu 
świadczonych usług w formie dokapitalizowania. Powyższe powoduje księgowanie straty z 
lat ubiegłych, co przekłada się na obciążenie kapitałów własnych Spółki 
 
Przyczynami zmniejszenia odpisów aktualizacyjnych w 2020 r. było: 
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- Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. -  wnoszenie przez wspólnika dopłat do spółki na 
pokrycie strat z lat ubiegłych, co powoduje obniżenie tej  pozycji w bilansie i zwiększenie tym 
samym kapitału własnego Spółki 
 
- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – wygenerowanie przez Spółkę zysku netto, co 
przełożyło się na zwiększenie wartości kapitałów własnych 
 
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 4 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Zarządu Dróg i Transportu wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 3 760 700 451 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 3 772 517 181 zł.,  

− umorzenie majątku Zarządu Dróg i Transportu wg stanu na 31.12.2020r. –  
1 261 932 083 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 2 510 585 098  zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła  się o kwotę 11 816 730 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 1 230 348 zł  
� nieodpłatne otrzymania od podmiotów zewnętrznych 
� zakup telefonów komórkowych i wyposażenia 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie  14 611 219  zł  
� nieodpłatne otrzymanie  sprzętu komputerowego od Centrum Usług 

Wspólnych 
� nieodpłatne otrzymanie od Zarządu Inwestycji Miejskich: oświetlenie ulic 

Serwitutu, Orna, Jana Pawła II, Przebudowa ul. Centralnej, Milionowej, 
Sokoła, ustawienie wiat przystankowe ul. Gdańska, 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 120 208  zł;  
� likwidacja sprzęt komputerowy i wyposażenia 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 3 904 629  zł;  
� przemieszczenia na środki trwałe 
� przekazanie wodociągów: trasa WZ al., Ofiar terroryzmu, Nurta- 

Kaszyńskiego, Mickiewicza WGK 
� zmiana z  użytkowa wieczystego na prawo własności gruntu 

 
W Tabeli nr 6 przedstawiono Wartość majątku Zarządu Dróg i Transportu oddanego w 
użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 330 904  zł. 

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 330 904  zł.  

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi 0  zł. 
 
 
W tabeli nr 7 przedstawiono wartość majątku Zarządu Dróg i Transportu oddanego w 
dzierżawę lub najem:  
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− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 560 972 052  zł  

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 560 972 052  zł. 

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi 350 442 389 zł. 
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2.1.3.12. Zarząd Gospodarowania Odpadami 

 

Dane dotyczące wartości majątku Zarządu Gospodarowania Odpadami 
przedstawiono w Tabeli nr 4 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Zarządu Gospodarowania Odpadami wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 41 862 204 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 42 066 862 zł.,  

− umorzenie majątku Zarządu Gospodarowania Odpadami wg stanu na 31.12.2020r. – 
28 541 491 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 13 525 371 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 204 658 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości 
brutto majątku Zarządu Gospodarowania Odpadami.  
 
Zmiany majątku Zarządu Gospodarowania Odpadami wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 209 155 zł  
� inwestycja-monitoring miejsca składowania odpadów Nowosolna 
� zakup kasy fiskalnej, garażu 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 224 270 zł  
� przyjęcie inwestycji „Systemu dozoru miejsca składowania odpadów na 

składowisku w rekultywacji przy ul. Kasprowicza 10 
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie  4 497 zł;  
� likwidacja zużytego  sprzętu 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 224 270 zł;  
� rozliczenie inwestycji „Systemu dozoru miejsca składowania odpadów na 

składowisku w rekultywacji przy ul. Kasprowicza 10. 
 
W Tabeli nr 2 zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące gruntów komunalnych 
nieujętych w ewidencji księgowej: 

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
41 746 730 zł  

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2020r. wynosi  
51 224 366 zł.  
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2.1.3.13. Zarząd Inwestycji Miejskich 

 

Dane dotyczące wartości majątku Zarządu Inwestycji Miejskich przedstawiono w 
Tabeli nr 4 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Zarządu Inwestycji Miejskich wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 1 234 201 735 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 1 708 863 045 zł.,  

− umorzenie majątku Zarządu Inwestycji Miejskich wg stanu na 31.12.2020r. – 1 904 127 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 1 706 958 918 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 474 661 310 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 506 865 170 zł  
� zakup telefonów komórkowych 
� zakup wyposażenia 
� nakłady projekt UE (budowa ul. Nowowęglowej, program integracji sieci  

niskoemisyjnego transportu publicznego z zakupem taboru, rewitalizacja 
obszarowa centrum- projekt 1,2,3,4,5,6, rewitalizacja projekt Nowe 
Centrum Łodzi, rozbudowa Kompostowni miejskiej, rewitalizacja, 
modernizacja obiektu Muzeum Miasta Łodzi 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 9 231 872 zł  
� nieodpłatnie otrzymany sprzęt komputerowy od ZZM 
� nieodpłatnie otrzymany sprzęt komputerowy od MOSIR 

• inne w kwocie 180 zł  
� korekta podsumowania protokołu nieodpłatnie otrzymanych nakładów 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 36 688 zł;  
� nieodpłatne przekazanie do PGE 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 41 242 040 zł;  
� nieodpłatne przekazanie do ZDIT 
� nieodpłatne przekazanie do WDM 
� nieodpłatne przekazanie do ZLM 
� przemieszczenia na środki trwałe 

• inne w kwocie 157 184 zł  
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2.1.3.14. Zarząd Lokali Miejskich 

 

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

 
Wartość majątku Zarządu Lokali Miejskich wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 1 502 081 382 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 1 537 471 541 zł.,  

− umorzenie majątku Zarządu Inwestycji Miejskich wg stanu na 31.12.2020r. – 819 550 149 
zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 717 921 392zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 35 390 159 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 22 327 zł  
� zakup środków trwałych z gr. 8 np. skanery, drukarka, kamera, regały 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 71 963 516 zł  
� grunt  Rodakowskiego 1a, Gdańska 123, Zgierska, Piaseczna- UMŁ 
� budynki i budowle od ZIM, MOSIR, UMŁ 
� urządzenia techniczne i maszyny z GR 3-6 KŚT np. sprzęt komputerowy, 

dźwig osobowy, serwer, węzeł cieplny, system telewizji przemysłowej od 
ZIM, UMŁ, 

• inne w kwocie 16 541 800 zł  
� zmiana form własności 
� wprowadzenie do ewidencji np. urządzeń technicznych z gr 8 KŚT 
� wycenienie lokali otrzymanych  z UMŁ 
� ujawnienie po inwentaryzacji środków oraz przeniesienia między 

rejestrami z gr 8 KŚT np. ekspres, pilarka 
� wprowadzenie WNIP w rozbiciu na sztuki 

 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 17 268 828 zł;  
� sprzedaż lokali  
� przekazanie nieruchomości Targowa 6/8 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 30 845 773 zł;  
� środki z grupy 8 np. Zjeżdżalnie, zestaw gimnastyczny, wyposażenie placu 

zabaw 

• inne w kwocie 5 022 883 zł  
�   budynki i budowle 
� urządzenia techniczne i  maszyny gr. 3-6    np. dźwigi osobowe, 

przepychacz, czujnik dymu 
� wartości niematerialne i prawne  
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W Tabeli nr 2 zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące gruntów komunalnych 
nieujętych w ewidencji księgowej: 

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
589 764 518 zł.  

− wartość gruntów pod terenami mieszkaniowymi wg stanu na 31.12.2020r. wynosi  
662 671 632 zł.,   

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
99 545 355 zł  

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 
128 570 530 zł.  

 
W Tabeli nr 6 przedstawiono Wartość majątku Zarządu Lokali Miejskich oddanego w 
użyczenie lub użytkowanie: 

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 13 182 807 zł. 

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 13 916 019 zł.  

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi 7 567 225 zł. 
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2.1.3.15. Zarząd Zieleni Miejskich 

 

Dane dotyczące wartości majątku Zarządu Zieleni Miejskich przedstawiono w Tabeli 
nr 4 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Zarządu Zieleni Miejskich wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 215 953 019 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 216 577 779 zł.,  

− umorzenie majątku Zarządu Zieleni Miejskich wg stanu na 31.12.2020r. – 90 182 484 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 126 395 295 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 624 760 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 812 637 zł  
� zakup wyposażenia 
� środki trwałe w budowie (inwestycje) np. budowy i rozbudowy placów 

zabaw, modernizacja ogrodzenia Ogrodu Botanicznego, rozbudowa 
infrastruktury Ogrodu Botanicznego 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 775 881 zł  
� środki trwałe powstałe w toku inwestycji- serwer 
� zwiększenie wartości środka trwałego na skutek realizowanej inwestycji 
� środki trwałe powstałe w toku inwestycji (urządzenia zabawowe, 

ogrodzenie), budynki garażowe otrzymane od UMŁ 
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 23 609 zł;  
� likwidacja wyposażenia 
� likwidacja urządzeń zabawowych, ogrodzenia placu zabaw 

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 940 149 zł;  
� przekazanie monitoringu do Straży Miejskiej 
� przekazanie komputera i sprzętu komputerowego do ZIM 
� środki trwałe w budowie (inwestycje): budowa placu zabaw park 

Drewnowska/Lutomierska, siłownia plenerowa, nowe alejki, ławki, 
latarnie w Parku na Janowie, modernizacja ogrodzenia- Ogród Botaniczny, 
zakupy inwestycyjne ZZM 

W Tabeli nr 2 zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące gruntów komunalnych 
nieujętych w ewidencji księgowej: 

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
2 822 365 365 zł  

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 3 464 868 
753 zł.  
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W Tabeli nr 7 przedstawiono Wartość majątku Zarządu Lokali Miejskich oddanego w 
dzierżawę lub najem: 

− stan brutto na 01.01.2020r. wynosi 2 532 861 zł. 

− stan brutto na 31.12.2020r. wynosi 2 532 861 zł.  

− stan netto na 31.12.2020r. wynosi 1 877 224zł. 
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2.2. ZAKŁAD BUDŻETOWY 

 
 

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 31.12.2020r., funkcjonuje zakład budżetowy pn. Łódzki Zakład 
Usług Komunalnych. 
 

Dane dotyczące wartości majątku zakładu budżetowego przedstawiono w Tabeli nr 4 
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 01.01.2020r. – 15 636 247 zł. 

− stan brutto na 31.12.2020r. – 16 548 220 zł.  

− umorzenie majątku Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych wg stanu na 31.12.2020r. 
wynosi 13 843 214 zł. 

− wartość netto majątku na 31.12.2020r. (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz 
aktualizację) – 2 705 006 zł.  

W prezentowanym okresie majątek uległ zwiększeniu o kwotę 911 973 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: 

− aktualizacji w kwocie 0 zł 

− nabycia w kwocie 972 713 zł  

• zakup kosiarki bijakowej i podnośnika dwukolumnowego, 

• zakup ciągników i samochodów typu Transit, 

• zakup sprzętu komputerowego, kamer, narzędzi 

− przemieszczeń wewnętrznych  w kwocie 0 zł  

− inne w kwocie 0 zł  
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

− aktualizacji w kwocie 0 zł 

− rozchodu w kwocie 60 741 zł;  

• likwidacja zużytych środków trwałych 

− przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 0  zł;  

− inne w kwocie 0 zł  
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W Tabeli nr 2 zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące gruntów komunalnych 
nieujętych w ewidencji księgowej: 

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 01.01.2020r. wynosi  
0 zł  

− wartość pozostałych gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 
0 zł.  
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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 31.12.2020r. funkcjonuje 23 instytucji kultury. 
 

Dane dotyczące wartości majątku instytucji kultury przedstawiono w Tabeli nr 4 
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 01.01.2020r. – 428 533 702 zł. 

− stan brutto na 31.12.2020r. – 428 492 755 zł.  

− umorzenie majątku placówek oświaty i wychowania wg stanu na 31.12.2020r. wynosi  
95 288 633 zł. 

− wartość netto majątku na 31.12.2020r. (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz 
aktualizację), wynosi 333 204 122 zł.  

W prezentowanym okresie majątek uległ zwiększeniu/zmniejszeniu o kwotę -40 947 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: 

− nabycia w kwocie 13 748 zł  
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

− rozchodu w kwocie 54 695 zł. 
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2.3.1. Domy i ośrodki kultury 

 

Dane dotyczące wartości mienia Domów i ośrodków kultury przedstawiono w tabeli 
nr 4 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Domów i ośrodków kultury wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 13 833 633  zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 13 818 846 zł.,  

− umorzenie majątku Domów i ośrodków kultury wg stanu na 31.12.2020r. – 2 875 641 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na dzień 31.12.2020r. – 10 942 205 zł. 

W prezentowanym okresie wartość brutto majątku zmniejszyła  się o kwotę 15 786 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zmniejszenia wartości brutto majątku Domów i 
ośrodków kultury.  
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 15 786  zł;  
� likwidacja zniszczonej bramy w  Akademickim Ośrodku Inicjatyw 

Artystycznych 
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2.3.2. Muzea 

 

Dane dotyczące wartości mienia Muzeów przedstawiono w tabeli nr 4 Rzeczowe 
aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Muzeów wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 59 666 217 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 59 666 217 zł.,  

− umorzenie majątku Muzeów wg stanu na 31.12.2020r. – 2 030 759 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na dzień 31.12.2020r. – 57 635 457 zł. 

 
W prezentowanym okresie wartość brutto majątku nie zmieniła się  
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2.3.3. Biblioteka Miejska w Łodzi 

 

Dane dotyczące wartości mienia Biblioteki przedstawiono w tabeli nr 4 Rzeczowe 
aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Biblioteki wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 1 792 047 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 1 792 047 zł.,  

− umorzenie majątku Biblioteki wg stanu na 31.12.2020r. – 888 424 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 903 623 zł. 

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

 

Dane dotyczące wartości mienia Teatrów przedstawiono w tabeli nr 4 Rzeczowe 
aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Teatrów wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 103 737 340 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 103 698 432 zł.,  

− umorzenie majątku Teatrów wg stanu na 31.12.2020r. – 40 169 362 zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu 31.12.2020r. – 63 529 070  zł. 

−  
W prezentowanym okresie wartość brutto majątku  zmniejszyła  się o kwotę 38 909 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zmniejszenia, wartości brutto majątku Teatrów.  
 
Zmiany majątku Teatrów wynikają z: 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 38 909 zł;  
� likwidacja z powodu zawalenia się jednego z budynków w Teatrze 

Powszechnym 
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2.3.5. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi 

 

Dane dotyczące wartości mienia Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi przedstawiono w 
tabeli nr 4 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 10 420 418 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 10 420 418  zł.,  

− umorzenie majątku Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi wg stanu na 31.12.2020r. – 2 877 005 
zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 7 543 413 zł. 

 
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 4 
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

 
Wartość majątku pozostałych instytucji kultury wynosi:  

− stan brutto na 01.01.2020r. – 239 084 049 zł., 

− stan brutto na 31.12.2020r.  – 239 097 797 zł.,  

− umorzenie majątku pozostałych instytucji kultury w Łodzi wg stanu na 31.12.2020r. – 
46 447 442  zł. 

− wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację),  
wg stanu na 31.12.2020r. – 192 650 355 zł. 

 
W prezentowanym okresie wartość brutto majątku  zwiększyła  się o kwotę 13 748 zł.  
 
W analizowanym okresie występowały zwiększenia wartości brutto majątku pozostałych 
instytucji kultury.  
 
Zmiany majątku pozostałych instytucji kultury wynikają z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 13 748  zł  
� korekta nabycia nieruchomości w Fabryce Sztuki 
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2.3.7. Majątek własny Instytucji Kultury 

 

Poniżej przedstawiono majątek własny Instytucji Kultury nadzorowany przez Wydział Kultury 
Urzędu Miasta Łodzi. 
 
Wartość majątku instytucji kultury wynosi: 

− stan brutto na 01.01.2020r. – 226 656 524 zł. 

− stan brutto na 31.12.2020r. –264 848 301 zł.  

− umorzenie majątku placówek oświaty i wychowania wg stanu na 31.12.2020r. wynosi  
83 428 481 zł. 

− wartość netto majątku na 31.12.2020r. (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz 
aktualizację), wynosi 181 419 685 zł.  

 
Zmiany w majątku własnym Instytucji Kultury wynikają w szczególności  z: 

− zwiększeń wartości majątku z tytułu: 

• nabycia w kwocie 30 608 901 zł  

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 1 032 359 zł  

• inne w kwocie 1 727 340 zł  
 

− zmniejszeń wartości majątku z tytułu: 

• rozchodu w kwocie 2 144 330  zł;  

• przemieszczeń wewnętrznych w kwocie 1 032 359 zł;  

• inne w kwocie 134 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 491 093 844 zł. 
Wartość należności w analizowanym okresie wynosi 689 384 584 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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