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Załącznik Nr 27
do Uchwały Nr LX/1141/05
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Część VII
Informacja opisowa
WYDATKI - ZADANIA NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Tytuł
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Budżet uchwalony na 2006 r.
Biuro Partnerstwa i Funduszy

416 160

852 Pomoc społeczna

416 160

85295 Pozostała działalność

416 160

Powiat
2115612 - Nowa szansa dla Żaka
wydatki bieżące

416 160

Projekt "Nowa szansa dla Żaka" realizowany jest w ramach programu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
(ZPORR), Priorytet 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest poprzez Porozumienie zawarte między Miastem Łódź a poszczególnymi powiatami województwa
łódzkiego (Bełchatowskim, Brzezińskim, Kutnowskim, Łowickim, Łódzkim Wschodnim, Opoczyńskim, Pabianickim,
Piotrkowskim, Rawskim, Tomaszowskim,, Miastem Piotrków Trybunalski).
Beneficjentem środków oraz koordynatorem prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektu jest Miasto Łódź.
Projekt zakłada podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym, poprzez comiesięczne przyznawanie, osobom
podejmującym i kontynuującym naukę w systemie studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych,
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, na stałe zamieszkujących teren objęty Porozumieniem oraz spełniających inne
wskazane kryteria, stypendiów przekazywanych w formie finansowej.
W trakcie realizacji projektu przewiduje się objęcie pomocą grupę 658 studentów, w tym 250 z miasta Łodzi 408 osób z powiatów
objętych Porozumieniem.
Powyższe środki dotyczą wydatków wynikających z Porozumienia.

Wydatki zadania z porozumień - Biuro Partnerstwa i Funduszy
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Budżet uchwalony na 2006 r.
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
750 Administracja publiczna

135 765
135 765

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

135 765

Powiat
2107052 - Współpraca z samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Wojewó
Łódzkiego w Brukseli.
wydatki bieżące

135 765

Zadanie realizowanie jest na podstawie Uchwały Nr XX/252/03 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Samorządem Województwa Łódzkiego o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania
Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, zawartego w dniu 31.10.2003r.
Przedmiotem działania Regionalnego Biura Wojwództwa Łódzkiego w Brukseli w zakresie przedmiotowego porozumienia jest:
1) zapewnienie promocji Miasta Łodzi w Brukseli;
2) zapewnienie dostępu do wszelkich informacji o Unii Europejskiej;
3) informowanie o wszelkich dostępnych środkach finansowych oferowanych przez Unię Europejską;
4) reprezentowanie interesów Miasta Łodzi przed instytucjami wspólnotowymi;
5) wspieranie złożonych przez Miasto Łódź wniosków o dofinansowanie z programów europejskich;
6)bieżący kontakt z innymi biurami regionalnymi.

Wydatki zadania z porozumień - Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
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Budżet uchwalony na 2006 r.
Centrum Zarządzania Kryzysowego

56 000

750 Administracja publiczna

56 000

75045 Komisje poborowe

56 000

Powiat
2084192 - Komisje Poborowe
wydatki bieżące

56 000

Środki zostaną wykorzystane na zakup usług medycznych (badania specjalistyczne poborowych).

Wydatki zadania z porozumień - Centrum Zarządzania Kryzysowego
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Budżet uchwalony na 2006 r.
Delegatura Łódź - Bałuty

17 174

750 Administracja publiczna

17 174

75045 Komisje poborowe

17 174

Powiat
2050042 - Komisje Poborowe
wydatki bieżące

17 174

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń członkom powiatowych komisji lekarskich i poborowych.

Wydatki zadania z porozumień - Delegatura Łódź - Bałuty
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Budżet uchwalony na 2006 r.
Delegatura Łódź - Górna

15 351

750 Administracja publiczna

15 351

75045 Komisje poborowe

15 351

Powiat
2050032 - Komisje Poborowe
wydatki bieżące

15 351

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń członkom powiatowych komisji lekarskich i poborowych.

Wydatki zadania z porozumień - Delegatura Łódź - Górna
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Budżet uchwalony na 2006 r.
Delegatura Łódź - Polesie

13 855

750 Administracja publiczna

13 855

75045 Komisje poborowe

13 855

Powiat
2050022 - Komisje Poborowe
wydatki bieżące

13 855

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń członkom powiatowych komisji lekarskich i poborowych.

Wydatki zadania z porozumień - Delegatura Łódź - Polesie
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Budżet uchwalony na 2006 r.
Delegatura Łódź - Śródmieście

9 193

750 Administracja publiczna

9 193

75045 Komisje poborowe

9 193

Powiat
2050012 - Komisje Poborowe
wydatki bieżące

9 193

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń członkom powiatowych komisji lekarskich i poborowych.

Wydatki zadania z porozumień - Delegatura Łódź - Śródmieście
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Budżet uchwalony na 2006 r.
Delegatura Łódź - Widzew

12 427

750 Administracja publiczna

12 427

75045 Komisje poborowe

12 427

Powiat
2050002 - Komisje Poborowe
wydatki bieżące

12 427

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń członkom powiatowych komisji lekarskich i poborowych.

Wydatki zadania z porozumień - Delegatura Łódź - Widzew
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Budżet uchwalony na 2006 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

4 746 753

852 Pomoc społeczna

4 746 753

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

3 552 871

Powiat
2093742 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących
mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź
1 359 796

wydatki bieżące
Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczowychowawczych na podstawie umów i porozumień zawartych w 2004 i 2005 roku pomiędzy Powiatem Łódź a powiatami, na
terenie których dzieci te miały miejsce zamieszkania. Planuje się, że w placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź przebywać
będzie średnio 43 wychowanków z innych powiatów oraz 2 wychowanków przebywać będzie w placówkach niepublicznych.
W planowanej kwocie zabezpieczono także środki na utrzymanie dzieci przyjętych do placówek na pobyt krótkotrwały - średni
okres pobytu dziecka 5 dni.

2093752 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów
2 193 075

wydatki bieżące
Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Powiatu Łódź
umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów na podstawie umów i
porozumień zawartych w 2004 i 2005 roku. Przewiduje się, iż w placówkach tych przebywać będzie średnio 78 wychowanków.
Planowana kwota zabezpiecza również środki na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie
porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Łódź a innymi powiatami w 2006 roku w placówkach interwencyjnych tj. pogotowia
opiekuńcze, domy dziecka dla małych dzieci oraz na pobyt krótkotrwały.

85204 Rodziny zastępcze

1 193 882

Powiat
2093622 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na tere
innego powiatu niż Powiat Łódź
693 372

wydatki bieżące
Planowane środki przeznacza się na wypłatę około 758 świadczeń dla 68 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w rodzinach
zastępczych zamieszkałych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź.

2093632 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko - mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczonego w rodzinie
zastępczej zamieszkałej na terenie Łodzi
500 510

wydatki bieżące
Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z innych powiatów w
wysokości łącznej kwoty świadczeń przysługującej rodzinie zastępczej, w której zostały umieszczone. Planuje się, iż zostanie
wypłaconych około 511 świadczeń dla 46 dzieci - mieszkańców innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych
zamieszkałych na terenie Łodzi.

Wydatki zadania z porozumień - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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Budżet uchwalony na 2006 r.
Wydział Kultury

56 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostała działalność

56 000
56 000

Gmina
2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej
wydatki bieżące

56 000

Wydatki przeznacza się na realizację porozumienia z dnia 17 stycznia 1994 roku pomięczy Gminą Łódź a Gminą Nowosolna w
sprawie udziału w finansowaniu kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowosolnej. Część filii bibliotecznych jest na
terenie Dzielnicy Łódź - Widzew.

Wydatki zadania z porozumień - Wydział Kultury

