
Wydatki zadania z porozumień - Biuro Partnerstwa i Funduszy

407

 5.600Biuro Partnerstwa i Funduszy

Gmina

2115661 - "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do
zarządzania metodą projektową"

 5.600

750 Administracja publiczna  5.600

75023 5.600Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Projekt pn. "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi
do zarządzania metodą projektową" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest
projektem partnerskim, którego liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerami Miasto Łódź i Miasto
Poznań. 
Celem projektu partnerskiego jest usprawnienie pracy administracji samorządu Miast Partnerskich poprzez
kompleksowe szkolenie pracowników Urzędów, dzięki czemu zdobędą oni wiedzę i umiejętności z
zakresu kierowania i zarządzania projektami. Projekt obejmuje ogółem 415 osób, w tym 50 pracowników
Urzędu Miasta Łodzi. Program szkoleniowy został zakończony w roku 2009.
Zaplanowana kwota na rok 2010 przeznaczona jest na wynagrodzenia Koordynatora oraz Specjalisty ds.
sprawozdawczości i rozliczeń podprojektu łódzkiego, którzy w I kwartale 2010 mają dokonać zamknięcia i
rozliczenia podprojektu łódzkiego.
Wydatki w całości zostaną zrefundowane z funduszy UE.

Budżet uchwalony na 2010 r. 

wydatki bieżące



Wydatki zadania z porozumień - Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

408

 99.900Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

Powiat

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

 99.900

750 Administracja publiczna  99.900

75075 99.900Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zadanie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr XX/253/03 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 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 złożonych przez Miasto Łódź wniosków o dofinansowanie z programów europejskich;
6. bieżący kontakt z innymi biurami regionalnymi.

Budżet uchwalony na 2010 r. 

wydatki bieżące



Wydatki zadania z porozumień - Delegatura Łódź - Bałuty

409

 23.000Delegatura Łódź - Bałuty

Powiat

2145362 - Kwalifikacja wojskowa

 23.000

750 Administracja publiczna  23.000

75045 23.000Kwalifikacja wojskowa

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń członkom powiatowych komisji lekarskich.

Budżet uchwalony na 2010 r. 

wydatki bieżące



Wydatki zadania z porozumień - Delegatura Łódź - Górna

410

 23.000Delegatura Łódź - Górna

Powiat

2140282 - Kwalifikacja wojskowa

 23.000

750 Administracja publiczna  23.000

75045 23.000Kwalifikacja wojskowa

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń członkom powiatowych komisji lekarskich.

Budżet uchwalony na 2010 r. 

wydatki bieżące



Wydatki zadania z porozumień - Delegatura Łódź - Polesie

411

 20.000Delegatura Łódź - Polesie

Powiat

2125942 - Kwalifikacja wojskowa

 20.000

750 Administracja publiczna  20.000

75045 20.000Kwalifikacja wojskowa

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń członkom powiatowych komisji lekarskich.

Budżet uchwalony na 2010 r. 

wydatki bieżące



Wydatki zadania z porozumień - Delegatura Łódź - Śródmieście

412

 14.000Delegatura Łódź - Śródmieście

Powiat

2029762 - Kwalifikacja wojskowa

 14.000

750 Administracja publiczna  14.000

75045 14.000Kwalifikacja wojskowa

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń członkom powiatowych komisji lekarskich.

Budżet uchwalony na 2010 r. 

wydatki bieżące



Wydatki zadania z porozumień - Delegatura Łódź - Widzew

413

 20.000Delegatura Łódź - Widzew

Powiat

2148652 - Kwalifikacja wojskowa

 20.000

750 Administracja publiczna  20.000

75045 20.000Kwalifikacja wojskowa

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń członkom powiatowych komisji lekarskich.

Budżet uchwalony na 2010 r. 

wydatki bieżące



Wydatki zadania z porozumień - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

414

 6.259.811Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Powiat

Gmina

Powiat

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

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

2120571 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina
Łódź w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży

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

 794.937

 2.785.005

 21.877

 1.686.063

852 Pomoc społeczna  6.259.811

85201

85203

85204

3.579.942

21.877

2.557.708

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Ośrodki wsparcia

Rodziny zastępcze

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w
łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie umów i porozumień zawartych w
latach 2004 - 2009  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 w miesiącu 14 wychowanków z innych powiatów oraz 4,7 wychowanków przebywać będzie w
placówkach niepublicznych.
Zatrudnienie wzrosło o 6,5 etatu.

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 - 2009. Przewiduje się, iż w
placówkach tych przebywać będzie średnio około 74 wychowanków. 
Planowana kwota zabezpiecza również środki na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci
umieszczonych na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Łódź a innymi powiatami w
2010 roku . Przewiduje się około 15 nowych dzieci.

Planowane środki przeznaczone są na wydatki związane z pobytem mieszkańca gminy Tuszyn w
Ośrodku Adaptacyjnym prowadzonym przez Miasto Łódź. Gmina Tuszyn zobowiązana jest do zwrotu
wydatków ponoszonych przez Miasto Łódź.

Planowane środki przeznacza się na pokrywanie wydatków na około 176 dzieci mieszkańców Łodzi
umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innego powiatu niż 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 również na pomoc pieniężną na zagospodarowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Budżet uchwalony na 2010 r. 

wydatki bieżące

wydatki bieżące

wydatki bieżące

wydatki bieżące



Wydatki zadania z porozumień - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

415

Powiat

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

2120672 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach
Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź

2120682 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż
Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi

 871.645

 77.268

 23.016

85295 100.284Pozostała działalność

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, iż w roku 2010 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Łódzkiego będzie przebywało
około 77 dzieci - mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź.

Powyższe środki zostały zaplanowne na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców
Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź ( w 2010
roku co najmniej 10% ).

Powyższe środki zostały zaplanowne na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców
innego niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łódzi ( w 2010 roku co
najmniej 10% ).

Budżet uchwalony na 2010 r. 

wydatki bieżące

wydatki bieżące

wydatki bieżące



Wydatki zadania z porozumień - Wydział Edukacji

416

 72.000Wydział Edukacji

Gmina

2124071 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej  innym gminom na uczniów
przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi

 72.000

801 Oświata i wychowanie  72.000

80104 72.000Przedszkola

W projekcie budżetu na 2010 rok przyjmuje się, że poniesione zostaną wydatki z tytułu zwrotu innym
gminom dotacji udzielanych przedszkolom, przez te gminy, na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi.
Przyjmuje się, ze zwrot obejmie 33 dzieci z gmin: Andrespol, Stryków, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk,
Łęczyca, Ksawerów, Nowosolna, Aleksandrów Łódzki, według stawek dotacji obowiazujących na
terenie tych gmin.

Budżet uchwalony na 2010 r. 

wydatki bieżące



Wydatki zadania z porozumień - Wydział Kultury

417

 65.900Wydział Kultury

Gmina

2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej

 65.900

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  65.900

92195 65.900Pozostała działalność

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

Budżet uchwalony na 2010 r. 

wydatki bieżące



Wydatki zadania z porozumień - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

418

 55.000Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Powiat

2146522 - Kwalifikacja wojskowa

 55.000

750 Administracja publiczna  55.000

75045 55.000Kwalifikacja wojskowa

Środki zostaną wykorzystane na zakup usług medycznych (badania specjalistyczne osób podlegających
kwalifikacji wojskowej).

Budżet uchwalony na 2010 r. 

wydatki bieżące


