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BudŜet uchwalony na 2011 r.
Biuro Partnerstwa i Funduszy
750 Administracja publiczna

1.045.934
1.045.934

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.045.934

Gmina
2115681 - "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi"
wydatki bieŜące

1.045.934

PowyŜsza kwota zaplanowana została na realizację projektu partnerskiego pn. "NOVUS - program
rozwoju administracji Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi". Celem głównym projektu realizowanego
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez
administrację miast partnerskich. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz
językowych dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi, jak równieŜ stworzenie bazy danych o organizacjach
pozarządowych działających na terenie miast partnerskich oraz Generatora Wniosków Dotacyjnych.
Planowana kwota w roku 2011 zostanie przeznaczona na wykonanie bazy danych, przeprowadzenie
szkoleń urzędników oraz zarządzanie projektem. Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i środków własnych Miasta.

Wydatki zadania z porozumień - Biuro Partnerstwa i Funduszy

348

BudŜet uchwalony na 2011 r.
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
750 Administracja publiczna
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

129.870
129.870
129.870

Powiat
2155912 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i
finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli
wydatki bieŜące
Zadanie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr XX/253/03 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
wyraŜenia zgodyna zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Łódzkiego o współpracy w
zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w
Brukseli, zawartego w dniu 31.10.2003 r.
Przedmiotem działania Regionalnego Biura Województwa 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 złoŜonych przez Miasto Łódź wniosków o dofinansowanie z programów europejskich,
6. bieŜący kontakt z innymi biurami regionalnymi.

Wydatki zadania z porozumień - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą

129.870

349

BudŜet uchwalony na 2011 r.
Delegatura Łódź - Bałuty

29.000

750 Administracja publiczna

29.000

75045 Kwalifikacja wojskowa

29.000

Powiat
2145362 - Kwalifikacja wojskowa
wydatki bieŜące

29.000

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń członkom powiatowych komisji lekarskich.

Wydatki zadania z porozumień - Delegatura Łódź - Bałuty
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BudŜet uchwalony na 2011 r.
Delegatura Łódź - Górna

23.000

750 Administracja publiczna

23.000

75045 Kwalifikacja wojskowa

23.000

Powiat
2140282 - Kwalifikacja wojskowa
wydatki bieŜące

23.000

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń członkom powiatowych komisji lekarskich.

Wydatki zadania z porozumień - Delegatura Łódź - Górna
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BudŜet uchwalony na 2011 r.
Delegatura Łódź - Polesie

20.000

750 Administracja publiczna

20.000

75045 Kwalifikacja wojskowa

20.000

Powiat
2125942 - Kwalifikacja wojskowa
wydatki bieŜące

20.000

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń członkom powiatowych komisji lekarskich.

Wydatki zadania z porozumień - Delegatura Łódź - Polesie

352

BudŜet uchwalony na 2011 r.
Delegatura Łódź - Śródmieście

14.500

750 Administracja publiczna

14.500

75045 Kwalifikacja wojskowa

14.500

Powiat
2029762 - Kwalifikacja wojskowa
wydatki bieŜące

14.500

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń członkom powiatowych komisji lekarskich.

Wydatki zadania z porozumień - Delegatura Łódź - Śródmieście
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BudŜet uchwalony na 2011 r.
Delegatura Łódź - Widzew

20.000

750 Administracja publiczna

20.000

75045 Kwalifikacja wojskowa

20.000

Powiat
2148652 - Kwalifikacja wojskowa
wydatki bieŜące

20.000

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń członkom powiatowych komisji lekarskich.

Wydatki zadania z porozumień - Delegatura Łódź - Widzew
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BudŜet uchwalony na 2011 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
852 Pomoc społeczna

6.012.485
6.012.485

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

3.109.652

Powiat
2093742 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczowychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niŜ Powiat Łódź
wydatki bieŜące

414.903

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w
łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie umów i porozumień zawartych w
latach 2004 - 2010 pomiędzy Powiatem Łódź a powiatami, na terenie których dzieci te miały miejsce
zamieszkania. Planuje się, Ŝe w placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź przebywać będzie
średnio w miesiącu 5,5 wychowanków z innych powiatów oraz 3 wychowanków przebywać będzie w
placówkach niepublicznych.

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

2.694.749

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 latach 2004 - 2010. Przewiduje się, iŜ w
placówkach tych przebywać będzie średnio około 66 wychowanków.
Planowana kwota zabezpiecza równieŜ środki na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci
umieszczonych na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Łódź a innymi powiatami w
2011 roku . Przewiduje się około 15 nowych dzieci.

85203 Ośrodki wsparcia

21.976

Gmina
2151431 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niŜ Gmina
Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych.
wydatki bieŜące

21.976

Planowane środki przeznaczone są na wydatki związane z pobytem mieszkańca gminy Tuszyn w Domu
dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych prowadzonym przez Miasto Łódź. Gmina Tuszyn
zobowiązana jest do zwrotu wydatków ponoszonych przez Miasto Łódź.

85204 Rodziny zastępcze

2.784.993

Powiat
2093622 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w
rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niŜ Powiat Łódź
wydatki bieŜące
Planowane środki przeznacza się na pokrywanie wydatków na około 155 dzieci mieszkańców Łodzi
umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innego powiatu niŜ Powiat Łódź.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na
jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.
Środki przeznacza się równieŜ na pomoc pienięŜną na zagospodarowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Wydatki zadania z porozumień - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.816.728

355

BudŜet uchwalony na 2011 r.

2093632 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko - mieszkańca innego powiatu niŜ Powiat
Łódź umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Łodzi
wydatki bieŜące

968.265

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.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na
jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.
Planuje się, iŜ w roku 2011 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Łódzkiego będzie przebywało
około 87 dzieci - mieszkańców innego powiatu niŜ Powiat Łódź.

85295 Pozostała działalność

95.864

Powiat
2120672 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach
Terapii Zajęciowej połoŜonych na terenie innego powiatu niŜ Powiat Łódź
wydatki bieŜące

74.000

PowyŜsze środki zostały zaplanowne na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców
Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej połoŜonych na terenie innego powiatu niŜ Powiat Łódź ( w 2011
roku co najmniej 10% ).
2120682 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niŜ
Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej połoŜonych na terenie Łodzi
wydatki bieŜące
PowyŜsze środki zostały zaplanowne na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców
innego niŜ Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej połoŜonych na terenie Łódzi ( w 2011 roku co
najmniej 10% ).

Wydatki zadania z porozumień - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

21.864

356

BudŜet uchwalony na 2011 r.
Wydział Edukacji

150.000

801 Oświata i wychowanie

150.000

80104 Przedszkola

150.000

Gmina
2124071 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów
przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi
wydatki bieŜące
W 2011 rok planuje się, Ŝe poniesione zostaną wydatki z tytułu zwrotu innym gminom dotacji udzielanych
przedszkolom, przez te gminy, na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi. Przyjmuje się, Ŝe zwrot
obejmuje dzieci z następujących gmin: Andrespol, Stryków, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Łęczyca,
Nowosolna, Miasto Pabianice.

Wydatki zadania z porozumień - Wydział Edukacji

150.000
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BudŜet uchwalony na 2011 r.
Wydział Kultury

65.900

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

65.900

92195 Pozostała działalność

65.900

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

65.900

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na udział w kosztach utrzymania Biblioteki
Gminnej w Nowosolnej zgodnie z porozumieniem z dnia 17 stycznia 1994 r.

Wydatki zadania z porozumień - Wydział Kultury
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BudŜet uchwalony na 2011 r.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

33.500

750 Administracja publiczna

33.500

75045 Kwalifikacja wojskowa

33.500

Powiat
2146522 - Kwalifikacja wojskowa
wydatki bieŜące
Środki zostaną wykorzystane na zakup usług medycznych (badania specjalistyczne osób podlegających
kwalifikacji wojskowej.

Wydatki zadania z porozumień - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

33.500

