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Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w 2010 roku  
w zakresie zadań własnych. 

 

 
Budżet miasta Łodzi na 2010 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 27 stycznia 2010  roku Uchwałą 
Nr LXXVIII/1389/10: 
 
- po stronie dochodów w wysokości 2.389.194.859 zł 
- po stronie wydatków w wysokości 2.641.316.993 zł 
 
W wyniku zmian dokonanych, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta, uległ: 
 
- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę      27.496.494  zł    
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę      24.878.576  zł 
 
 
I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków. 
 
 

Zwiększenia o kwotę                                                                                                                           75.032.042 zł 
   
    z niżej wymienionych tytułów: 
 

1/ dotacji z budżetu państwa na zadania własne  26.538.133 zł
  
a/ na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 6.321.433 zł 

 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r. 
Nr FN.I-30112-131/2010 

 
1.022.465 zł 

 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19 sierpnia 2010 r. 
Nr FN.I-30112-199/2010 

 
2.169.042 zł 

 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 października  
2010 r. Nr FN.I-30112-291/2010 

 
2.305.736 zł 

 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada 2010 r. 
Nr FN.I-30112-366/2010 

 
824.190 zł 

  
b/ na ośrodki pomocy społecznej 912.426 zł 

 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19 marca 2010 r. 
Nr FN.I-30112-27/2010 

 
467.625 zł 

 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 lipca 2010 r. 
Nr FN.I-30112-171/2010 

 
366.375 zł 

 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 10 listopada 2010 r.  
Nr FN.I-30112-308/2010 

 
78.426 zł 

  
c/ na „Rządowy Program – „Posiłek dla potrzebujących” 11.977.180  zł

 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 9 lutego 2010 r. 
Nr FN.I-30112-2/2010 

 
8.389.845 zł 

 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 maja 2010 r. 
Nr FN.I-30112-70/2010 

 
896.812 zł 

 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 9 sierpnia 2010 r. 
Nr FN.I-30112-188/2010 

 
1.793.703 zł 

 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 9 listopada 2010 r.  
Nr FN.I-30112-301/2010 

 
896.820 zł 

  
d/ na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych 2.216.858 zł 

zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 18 października 2010 r. 
Nr FN.I-30112-270/2010; 

 

  
e/ na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 12.972 zł 

  
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 października 2010 r. 
Nr FN.I-30112-266/2010; 
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f/ na zakup podręczników dla dzieci 698.972 zł 

zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 5 lipca 2010 r. Nr FN.I-
30112-146/2010; 

 
 

  
g/ na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 147.110 zł 

zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2010 r. 
Nr FN.I-30112-370/2010; 

 

  
h/ na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej 213.687 zł 

zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 października 2010 r. 
Nr FN.I-30112-282/2010; 

 

 4.019.650 zł 
i/ na Rządowy program „Radosna szkoła”  

 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lipca 2010 r. 
Nr FN.I-30112-178/2010 

 
2.244.246 zł 

 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. 
Nr FN.I-30112-209/2010 

 
1.775.404 zł 

  
j/ na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją powodziową 17.845 zł 

zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 17 czerwca 2010 r. 
Nr FN.I-30112-125/2010; 

 

  
2/ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 
 

1.444.937 zł
 zgodnie z Umową Dotacji Nr 131/EE/D/2009 z dnia 8 września 2009 r. 16.000 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekoskrzat poznaje 
zwierzęta – edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 97 
w Łodzi” w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Przedszkola”; 

 
 
 

  
 zgodnie z Umową Dotacji Nr 158/EE/D/2009 z dnia 6 października  
2009 r. 

 
17.000 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przedszkolak 
przyjazny środowisku – Edukacja przedszkolna dla programu Natura 
2000” w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Przedszkola”; 

 

  
 zgodnie z Umową Dotacji Nr 188/EE/D/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. 9.300 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program ekologiczny 
„Weź nogi za pas – zorientuj się na przyrodę!” w ramach realizacji  
powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”; 

 

  
 zgodnie z Umową Dotacji Nr 208/EE/D/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r. 12.000 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Mali ekolodzy 2” – 
program ekologiczny w Przedszkolu Miejskim nr 120” w ramach 
realizacji gminnego zadania pn. „Przedszkola”; 

 

  
 zgodnie z Umową Dotacji Nr 210/EE/D/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. 28.800 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „EkoPrzedszkolaki – 
mądre dzieciaki – program z zakresu edukacji ekologicznej 
w Przedszkolu Miejskim Nr 54 w Łodzi” w ramach realizacji 
gminnego zadania pn. „Przedszkola”; 

 

  
 zgodnie z Umową Dotacji Nr 218/EE/D/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. 15.360 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekologiczny 
program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym „Zielony 
przyjaciel” w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Przedszkola”; 

 

  
  

 zgodnie z Umową Dotacji Nr 226/EE/D/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r.  16.000 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Działania 
proekologiczne uczniów Publicznego Gimnazjum nr 27 w Łodzi 
w roku szkolnym 2009/2010 – Nasz wkład w ekologię” w ramach 
realizacji gminnego zadania pn. „Gimnazja”; 
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 zgodnie z Umową Dotacji Nr 253/EE/D/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. 16.500 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Żyjmy zdrowo – 
czyli jak ekolog chroni przyrodę i rozwiązuje ekologiczne problemy” – 
tworzenie warsztatu pracy i budowanie postaw proekologicznych 
uczniów ZSO Nr 8” w ramach realizacji powiatowego zadania pn. 
„Licea ogólnokształcące”; 

 

  
 zgodnie z Umową Dotacji Nr 254/EE/D/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. 14.300 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Człowiek 
w równowadze – czyli, jak żyć zgodnie z zasadami rozwoju 
zrównoważonego?” – program zadania z dziedziny edukacji 
ekologicznej w ZSP nr 22 w Łodzi” w ramach realizacji powiatowego 
zadania pn. „Licea ogólnokształcące”; 

 

  
 zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 19 kwietnia 2010 r. znak: 

WF/3046/OW/44/0071/10-001/10 
 

36.518 zł 
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Prenumerata 
czasopisma Aura dla szkół publicznych – podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Łodzi”; 

 

  
 zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 18 maja 2010 r. znak: 

WF/3876/OW/44/0162/10-001/10 
 

268.880 zł 
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Poprawa 
warunków bytowych dzikich zwierząt w Miejskim Ogrodzie 
Zoologicznym – powiększenie wybiegów lamowatych i osłów”; 

 

  
 zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 21 maja 2010 r. znak: 

WF/4029/OW/44/0148/10-001/10 
 

60.907 zł 
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja 
ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów na terenie Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego”; 

 

  
 zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 28 czerwca 2010 r. znak: 

WF/5222/OW/44/0230/10-001 
 

294.435 zł 
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pielęgnacja 
i leczenie pomników przyrody oraz starodrzewia w parkach 
zabytkowych”; 

 

  
 zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 28 czerwca 2010 r. znak: 

WF/5233/OW/44/0231/10-001 
 

24.346 zł 
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pielęgnacja 
i leczenie starodrzewia parkowego oraz zwalczanie szkodnika 
kasztanowców na terenie Łodzi”; 

 

  
 zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 15 lipca 2010 r. znak: 

WF/5905/OW/44/0336/10-001/10 
 

63.479 zł 
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie 
ścieżek dydaktycznych oraz oznakowanie kolekcji roślin Ogrodu 
Botanicznego w celu wykorzystania ich podczas prowadzenia zajęć 
z zakresu edukacji ekologicznej”; 

 

  
 zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 29 lipca 2010 r. znak: 

WF/6446/OW/44/0331/10-001/10 
 

35.734 zł 
  
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja 
przyrodniczo – leśna w Leśnictwie Miejskim – Łódź”; 

 

  
 zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 2 lipca 2010 r. znak: 

WF/5484/OW/44/0237/10-002/10 
 

39.000 zł 
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Produkcja cyklu 
audycji edukacyjnych „Zielone skarby Łodzi”; 

 

  



 472

 zgodnie z Umową Dotacji Nr 123/EE/D/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. 41.100 zł 
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Selektywna 
zbiórka odpadów komunalnych”; 

 

  
 zgodnie z Umową Dotacji Nr 117/EE/D/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. 4.428 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Tajemnice Zbiornika 
Sulejowskiego” – międzyszkolny konkurs informatyczno – przyrodniczy 
i fotograficzny” w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Szkoły 
podstawowe”; 

 

  
 zgodnie z Umowa Dotacji Nr 119/EE/D/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. 3.000 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zdrowa Ziemia – 
zdrowi ludzie” – program edukacji ekologicznej dzieci 4-6 letnich 
w Przedszkolu Miejskim nr 84” w ramach realizacji gminnego zadania 
pn. „Przedszkola”;  

 

  
 zgodnie z Umową Dotacji Nr 193/EE/D/2010 z dnia 17 września 

2010 r. 
 

12.250 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program edukacji 
ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza 
w Łodzi pt. „Z ekologią na co dzień” w ramach realizacji gminnego 
zadania pn. „Szkoły podstawowe”; 

 

  
 zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 30 września 2010 r. znak: 

WF/8495/OW/44/0402/10-001 
 

8.700 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Każdy przedszkolak 
mały i duży przyrodzie służy – edukacja ekologiczna w przedszkolu”  
w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Przedszkola”; 

 

  
 zgodnie z Umową Dotacji Nr 251/EE/D/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. 6.900 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „W ekologicznej sieci 
– zdobywanie wiedzy, rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na 
rzecz kształtowania i ochrony środowiska – program VI LO w Łodzi”  
w ramach realizacji powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”; 

 

  
 zgodnie z Umową Dotacji Nr 233/GW/D/2010 z dnia 26 października 

2010 r. 
 

400.000 zł 
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zintegrowanie 
Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra”; 

 

  
3/ dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  4.128.261 zł

z tego:  
a/ na domy pomocy społecznej 2.292.381 zł 

 zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 
16 lutego 2010 r. znak: FN.I-3011-1/P/2010 

 
1.785.368 zł 

 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 4 sierpnia 2010  r. 
Nr FN.I-30112-184/2010 

 
32.500 zł 

 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 4 sierpnia 2010 r. 
Nr FN.I-30112-184/2010 

 
199.000 zł 

 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2010 r. 
Nr FN.I-30112-370/2010 

 
275.513 zł 

  
b/ na placówki opiekuńczo - wychowawcze 33.500 zł 

zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 maja 2010 r. Nr FN.I-
30112-98/2010 
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie osiągania standardów 
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych; 

 
 

  
c/ na Rządowy program „Radosna szkoła” 21.548  zł 

zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lipca 2010 r. Nr FN.I-
30112-178/2010; 

 
 

  
d/ na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 12.236 zł 
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zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 października 2010 r.  
Nr FN.I-30112-266/2010; 

 

  
e/ na dofinansowanie zadania pn. „Remont odtworzeniowy jezdni 

i chodników w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Al. Śmigłego – Rydza 
do Al. Książąt Polskich – dwie strony oraz sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu z Al. Śmigłego Rydza” 

 
 
 

1.768.596 zł 
 

 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 3 września 2010 r. 
Nr FN.I-30112-218/2010; 

 
922.282 zł 

 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 października 2010 r. 
Nr FN.I-30112-268/2010 

 
846.314 zł 

  
4/ dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu  1.055.000 zł

zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 lipca 2010 r. Nr FN.I-
30112-169/2010 

 
 

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych 
pn.: 

 

• „Dostosowanie budynku do obowiązujących wymogów wynikających  
z przepisów p.poż. – Dom Pomocy Społecznej – ul. 28 Pułku Strzelców  
Kaniowskich 32” 

 
 

419.000 zł 
• „Dostosowanie budynku do obowiązujących wymogów wynikających  

z przepisów p. poż. – Dom Pomocy Społecznej – ul. Krzemieniecka 
7/9” 

 
 

611.000 zł 
• „Dostosowanie wjazdu do obowiązujących wymogów wynikających  

z przepisów p. poż. – Dom Pomocy Społecznej – ul. Paradna 36” 
 

5.000 zł 
• „Zakup pralnicowirówki – Dom Pomocy Społecznej – ul. Paradna 36” 20.000 zł 

  
5/ dotacji na zadania własne z Ministerstwa Sportu i Turystyki  4.383.300 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań 
majątkowych pn.: 

 

 „Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”  
w Łodzi, przy ul. Strykowskiej 10/18” 

 
333.000 zł 

 „Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”  
w Łodzi, przy ul. Kusocińskiego 116” 

 
333.000 zł 

 „Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”  
w Łodzi, przy ul. Anczyca 6” 

 
333.000 zł 

 „Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”  
w Łodzi, przy ul. Franciszkańskiej 137” 

 
333.000 zł 

 „Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”  
w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 171” 

 
333.000 zł 

 „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o sztucznej 
nawierzchni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi 
ul. Czajkowskiego 14” 

 
 

1.000.000 zł 
 „Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy 

ul. Lumumby nr 22/26” 
 

1.718.300 zł 
  
6/ dotacji z Samorządu Województwa Łódzkiego  641.236 zł

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Prace 
przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła 
Multimodalnego”; 

 

  
7/ z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  205.300 zł

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup 
i montaż foteli teatralnych”; 

 

  
8/ otrzymania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających 

zwrotowi 
 

5.445.063 zł
z tego:  

 środki z EFS na realizację projektu pn. „Aktywność i działanie 
inwestycją w przyszłość zawodową” 

 
59.911 zł 

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Aktywność 
i działanie inwestycją w przyszłość zawodową”; 
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 środki z EFS na realizację projektu pn. „Wykwalifikowana kadra – 

sprawny urząd” 
 

18.275 zł 
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. 
„Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd”; 

 

  
 środki na realizację projektu pn. „Koleje losu – projekt partnerski” 2.056 zł 

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Koleje losu – 
projekt partnerski”; 

 

  
 środki na realizację projektu pn. „Uczenie się przez całe życie – wizyty 

przygotowawcze” 
 

2.903 zł 
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Uczenie się przez 
całe życie – wizyty przygotowawcze w gimnazjach”; 

 

  
 środki na realizację projektu pn. „Biblioprewencja” 40.947 zł 

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Partnerski projekt 
Regio 2010/2011 – Biblioprewencja”; 

 

  
 środki z EFS  na realizację projektu pn. „Bądź odważny – przełam 

bariery” 
 

540.468 zł 
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Bądź 
odważny – przełam bariery”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Równy start w obliczu 

nierównych szans” 
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Równy start 
w obliczu nierównych szans”; 

 
18 zł 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Statek ZEWIKA – zabawa, 

edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja – projekt 
przedszkolnej edukacji włączającej” 

18.891 zł 

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Statek ZEWIKA 
– zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja – 
projekt przedszkolnej edukacji włączającej”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Przedszkole otwarte” 7.584 zł 

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkole 
otwarte”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Dodatkowe zajęcia przedszkolne 

dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane 
z rozpoczęciem nauki w szkole” 

 
 

250 zł 
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Dodatkowe 
zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery 
związane z rozpoczęciem nauki w szkole”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Równaj do najlepszych” 3.025 zł 

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Równaj do 
najlepszych”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Doskonalenie umiejętności 

stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do 
matury w zakresie rozszerzonym” 

 
 

21.428 zł 
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. 
„Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez 
uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro” 124.217 zł 

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja 
szansą na lepsze jutro”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Z jedenastką w przyszłość” 39.327 zł 
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z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Z jedenastką 
w przyszłość”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Na starcie trudności na mecie 

radości” 
 

10.322 zł 
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Na starcie 
trudności na mecie radości”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Trudności to już przeszłość” 14.200 zł 

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Trudności to już 
przeszłość”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Można lepiej” 14.697 zł 

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Można lepiej”;  
  

 środki z EFS na realizację projektu pn. „Równe szanse – lepsze jutro” 16.435 zł 
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Równe szanse – 
lepsze jutro”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Wesoła e-szkoła” 34.948 zł 

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wesoła  
e-szkoła”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „My też mamy talent” 65.716  zł 

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
• bieżącego pn. „My też mamy talent”      

 
58.216 zł 

• majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne związane z realizacją 
projektu „My też mamy talent” 

 
7.500 zł 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Równe szanse dla wszystkich 

uczniów” 
 

30.937 zł 
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Równe szanse dla 
wszystkich uczniów”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Daj sobie szansę” 29.793 zł 

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Daj sobie 
szansę”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą 

na lepsze jutro” 
 

22.476 zł 
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zajęcia 
dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro”; 

 

  
  

 środki z EFS na realizację projektu pn. „Matura dla wszystkich – 
przygotowanie uczniów klas trzecich IV LO w Łodzi do egzaminu 
Matura 2010” 

 
 

34.781 zł 
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Matura dla 
wszystkich – przygotowanie uczniów klas trzecich IV LO w Łodzi do 
egzaminu Matura 2010”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Języki obce już nie są obce” 54.627 zł 

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Języki obce 
już nie są obce”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Szansa na sukces maturalny” 26.360 zł 

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań 
pn.: 
• bieżącego pn. „Szansa na sukces maturalny” 

 
 

20.360 zł 
• majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne związane z realizacją 

projektu „Szansa na sukces maturalny” 
 

6.000 zł 
  

 środki z EFS na realizację projektu pn. „Sięgaj po więcej” 42.221 zł 
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z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Sięgaj po 
więcej”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Od placka drożdżowego do tortu 

weselnego, czyli od ucznia do mistrza” 
 

51.444 zł 
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Od placka 
drożdżowego do tortu weselnego, czyli od ucznia do mistrza”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Lepsza szkoła – nowe 

horyzonty” 
 

67.351 zł 
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Lepsza szkoła 
– nowe horyzonty”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Polska w kółko – projekt 

aktywizacji poznawczej uczniów niepełnosprawnych” 
 

17.561 zł 
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Polska 
w kółko – projekt aktywizacji poznawczej uczniów niepełnosprawnych”;

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Nauka nie boli” 335 zł 

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Nauka nie 
boli”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Pomóż Sobie Zdać Maturę – 

zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo – 
matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP, LU” 

 
 

412.170 zł 
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Pomóż Sobie 
Zdać Maturę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów 
przyrodniczo – matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP 
i LU”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Technologie CAD/CAM/CNC 

drogą do przyszłego zatrudnienia” 
 

20.136 zł 
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Technologie 
CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia”; 

 

  
 środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 

2009/2011” 
 

6.531 zł 
z przeznaczeniem a realizację gminnego zadania pn. „Partnerski projekt 
Comenius w szkołach podstawowych 2009/2011”; 

 

  
  

 środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 
2008/2010” 

 
126.418 zł 

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:  
• „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2008/2010” 46.516 zł 
• „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2008/2010” 60.683 zł 
• „Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2008/2010” 19.219 zł 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Przedszkolna edukacja 

wspierająca – bez ryzyka” 
 

21.781 zł 
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkolna 
edukacja wspierająca – bez ryzyka”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła drugiej szansy” 249.710 zł 

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoła drugiej 
szansy”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Doskonalenie zawodowe drogą 

do sukcesu” 
 

877 zł 
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Doskonalenie 
zawodowe drogą do sukcesu”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Zawodowiec XXI wieku” 473 zł 
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z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Zawodowiec 
XXI wieku”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Doskonalenie umiejętności 

informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form 
kształcenia” 

 
 

374.550 zł 
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Doskonalenie 
umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania 
zdalnych form kształcenia”; 

 

  
 środki na realizację projektu pn. „Chcemy inaczej” 12.642 zł 

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Chcemy 
inaczej”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Metoda projektów 

w gimnazjum” 
 

292.566 zł 
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Metoda 
projektów w gimnazjum”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Wykwalifikowana kadra – 

sprawny urząd II” 
 

491.868 zł 
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. 
„Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd II”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Po swoją szansę” 304.650 zł 

z przeznaczenie na realizację gminnego zadania pn. „Po swoją szansę”;  
  

 środki z EFS na realizację projektu pn. „Równe szanse dziś, lepsze 
szanse jutro” 

 
505.983 zł 

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Równe szanse 
dziś, lepsze szanse jutro”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Kolorowy świat nauki” 498.223 zł 

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Kolorowy świat 
nauki”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Wsparcie na starcie” 141.409 zł 

  
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wsparcie na 
starcie”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Akademia Młodych Twórców – 

program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie” 
 

193.789 zł 
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Akademia 
Młodych Twórców – program wspierania uczennic i uczniów 
uzdolnionych informatycznie”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Moja przyszłość w Moich 

rękach” 
 

239.010 zł 
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Moja 
przyszłość w Moich rękach”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Perspektywa” 52.727 zł 

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Perspektywa”;  
  

 środki z EFS na realizację projektu pn. „BiznesKa” 51.010 zł 
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „BiznesKa”;  

  
 środki na realizację projektu pn. „GRUNDTVIGA 2010/2012” 17.775 zł 

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Projekt 
Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012”; 

 

  
 środki na realizację projektu pn. „Uczenie się przez całe życie – wizyty  



 478

przygotowawcze” 1.072 zł 
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Uczenie się 
przez całe życie – wizyty przygotowawcze”; 

 

  
 środki na realizację projektu pn. „Uczenie się przez całe życie – 

seminarium kontaktowe” 
 

3.889 zł 
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Uczenie się przez 
całe życie – seminarium kontaktowe”; 

 

  
 środki z EFS na realizacje projektu pn. „Praktyka na miarę szyta. 

Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształceni 
w zawodzie nauczyciela” 

 
 

9.200 zł 
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Praktyka na 
miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość 
kształcenia w zawodzie nauczyciela”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Poznać – Zrozumieć – 

Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu 
nauczyciela wczesnej edukacji” 

 
 

3.100 zł 
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Poznać – 
Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania 
zawodu nauczyciela wczesnej edukacji”; 

 

  
9/ środków finansowych pochodzących z refundacji wydatków z lat ubiegłych na 

projekty: 
 

233.399 zł
 „Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Łodzi w oparciu o nowe 

tematyczne trasy turystyczne” 
 
 

z przeznaczeniem na zwiększenie gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa 
na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale 
środków pomocowych”; 

 

  
10/ części oświatowej subwencji ogólnej  2.851.520 zł

z tego:  
  
  
- dla gminy:  

 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. znak: 
ST5/4822/13g/BKU/10 

 
112.800 zł 

 zgodnie z pismem Ministra Finansów  z dnia 27 sierpnia 2010 r. znak: 
ST5/4822/20g/BKU/10 

 
300.000 zł 

 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 30 września 2010 r. znak: 
ST5/4822/29g/10 

 
390.591 zł 

 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. znak: 
ST5/4822/50g/BKU/10 

 
196.600 zł 

 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2010 r. znak: 
ST5/4822/52g/BKU/10 

 
700.242 zł 

 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2010 r. znak: 
ST5/4822/71g/BKU/10 

 
14.946 zł 

 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2010 r. znak: 
ST5/4822/73g/BKU/10 

 
150.000 zł 

  
- dla powiatu:  

 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. znak: 
ST5/4822/13p/BKU/10 

 
102.000 zł 

 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2010 r. znak: 
ST5/4822/20p/BKU/10 

 
125.545 zł 

 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 30 września 2010 r. znak: 
ST5/4822/29p/BKU/10 

 
71.379 zł 

 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. znak: 
ST5/4822/50p/BKU/10 

 
42.530 zł 

 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2010 r. znak: 
ST5/4822/52p/BKU/10 

 
486.086 zł 

 zgodnie z pismem Ministra  Finansów z dnia 10 listopada 2010 r. znak:  



 479

ST5/4822/55p/BKU/10                                                                                19.741 zł 
 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2010 r. znak: 

ST5/4822/71p/BKU/10 
 

13.515 zł 
 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2010 r. znak: 

ST5/4822/73p/BKU/10 
125.545 zł 

  
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:  
gminnych pn.:  

 „Szkoły podstawowe” 2.101.783 zł 
 „Szkoły podstawowe niepubliczne” 29.300  zł 
 „Gimnazja” 210.582 zł 
 „Gimnazja niepubliczne” 9.600 zł 

  
powiatowych  pn.:  

 „Szkoły podstawowe specjalne” 10.602 zł 
 „Licea ogólnokształcące” 239.518 zł 
 „Szkoły zawodowe” 88.964 zł 
 „Szkoły artystyczne” 20.940 zł 
 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” 33.322 zł 
 „Licea ogólnokształcące” 58.929 zł 
 „Szkoły zawodowe specjalne” 12.450 zł 
 „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” 13.000 zł 
 „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” 22.530 zł 

  
11/ w zadaniu powiatowym pn. „Subwencja ogólna – powiat. Uzupełnienie 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 
 

5.073.600 zł
zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia z dnia 18 marca 2010 r. znak: 
ST4-4824/173/2010 

 

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na 
utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”; 

 

  
  

12/ w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe: - inne”  9.017 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia z tytułu zawartych 
porozumień”; 

 
13/ w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie 

dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej” 265.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej 
w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”; 

  
14/ zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe: - inne” 28.739 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:  
 „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście” 8.739 zł 
 „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny” 20.000 zł 

  
15/ w zadaniu pn. „Wpływy z opłat i inne wpływy: z) dochody realizowane na 

podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 
 

8.877.533 zł
z tego:  
- gmina 7.523.100 zł 
- powiat 1.354.433 zł 
  
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:  
a/ zadania bieżące:  

gminne pn.:  
 „Remont sieci ciepłowniczej na wybiegu lamowatych finansowany  

z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony 
środowiska” 

 
 

95.437 zł 
 „Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją 

deszczową, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie 
Ustawy Prawo ochrony środowiska” 

 
 

700.000 zł 
 „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie gospodarki  
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odpadami komunalnymi, finansowane z wpływów uzyskanych na 
podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” 

 
20.000 zł 

 „Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów, finansowane 
z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony 
środowiska” 

 
 

440.000 zł 
 „Program ograniczania populacji bezdomnych zwierząt, finansowany 

z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony 
środowiska” 

 
 

83.000 zł 
 „Utrzymanie infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach 

i na zieleńcach, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie 
Ustawy Prawo ochrony środowiska” 

 
 

848.000 zł 
 „Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, 

drzew pomnikowych, finansowane z wpływów uzyskanych na 
podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” 

 
 

3.613.886 zł 
 „Utrzymanie zieleni na terenach gminy nie będących parkami ani 

zieleńcami, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie 
Ustawy Prawo ochrony środowiska” 

 
 

156.710 zł 
 „Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew 

na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Miasto Łódź, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie 
Ustawy Prawo ochrony środowiska” 

 
 
 

500.000 zł 
 „Remonty obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, 

finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo 
ochrony środowiska” 

 
 

1.042.500 zł 
 „Remonty obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego, finansowane 

z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony 
środowiska” 

 
 

80.000 zł 
  
  
powiatowego pn.:  

 „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych, finansowana 
z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony 
środowiska” 

 
 

240.000 zł 
  
b/ gminne zadania majątkowe pn.:  

 „Budowa Parku na Janowie, finansowana z wpływów uzyskanych na 
podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” 

 
500.000 zł 

 „Studium wykonalności do urządzenia na terenie Ogrodu 
Botanicznego sztucznego torfowiska w ramach projektu ex situ 
rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków torfowiskowych, 
finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo 
ochrony środowiska” 

 
 
 
 

9.000 zł 
 „Studium wykonalności do urządzenia na terenie Ogrodu 

Botanicznego szkółek niezbędnych do namnażania roślin, w tym 
gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w ramach ochrony ex 
situ, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy 
Prawo ochrony środowiska” 

 
 
 
 

9.000 zł 
 „Przebudowa elementów małej architektury w parku Helenów, 

finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo 
ochrony środowiska” 

 
 

150.000 zł 
 „Przebudowa elementów małej architektury na zieleńcu w rejonie ul. 

Hipoteczna – Pojezierska, finansowana z wpływów uzyskanych na 
podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” 

 
 

90.000 zł 
 „Przebudowa pergoli w parku im. J. Piłsudskiego, finansowana 

z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony 
środowiska” 

 
 

300.000 zł 
  

16/ w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 413.700 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne”; 

  
17/  w zadaniu powiatowym pn. „Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe 

oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy 
Społecznej” 1.113.057 zł
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z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy 
społecznej”; 
 

18/ w zadaniu powiatowym pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe – inne” 98.531 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy 
społecznej”; 

 
19/  w zadaniu powiatowym pn. „Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe 

oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Ośrodków 
Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej” 11.971 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Ośrodki adaptacyjne dla dzieci 
i młodzieży”; 

 
20/ w zadaniu powiatowym pn. „Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe 

oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Placówek 
Opiekuńczo - Wychowawczych” 67.413 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – 
wychowawcze”; 

 
21/ gminnym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: a) odsetki od środków na rachunkach 

bankowych” 42 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Terenowe ośrodki pomocy 
społecznej”; 

 
22/ w gminnym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 35.677 zł 

z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań pn.:  
 „Domy dziennego pobytu” 1.965 zł 
 „Terenowe ośrodki pomocy społecznej” 14.313 zł 
 „Zasiłki i pomoc w naturze” 19.399 zł 

 
23/ w powiatowym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 354 zł 

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo - 
wychowawcze” 

 
24/ w gminnym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: – zwrot dotacji 

na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – 
artystyczne” 1.840 zł
z przeznaczeniem a realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja EC – 1 
i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”; 
 

25/ w gminnym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 8.635 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki 
budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”; 

 
26/ w gminnym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 11.612 zł

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Ochotnicze straże pożarne”; 
 
27/ gminnym zadaniu pn. „Pozostałe dochody; b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy ze 

zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 
wysokości” 637.235 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:  

 „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 

 
600.000 zł 

 „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych 
jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką 
i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” 

 
 
 

37.235 zł 
 
28/ zadaniach w kwocie  9.600.000 zł

 gminnym pn. „Dochody z majątku gminy: b) dochody realizowane 
przez Wydział Gospodarowania Majątkiem: - dochody z dywidend – 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” 

 
 

2.500.000 zł 
 powiatowym pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 745.228 zł 
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 gminnym pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 5.061.311 zł 
 gminnym pn. „Dochody z majątku gminy: b) dochody realizowane 

przez Wydział Gospodarowania Majątkiem: - pozostałe dochody” 
 

68.049 zł 
 gminnym pn. „Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków 

z lat ubiegłych na projekty: „Infrastruktura Regionalnego Systemu 
Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” 

 
 

1.225.412 zł 
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dopłata do Spółki 
z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”; 

 

  
29/ w gminnym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: – zwrot dotacji 

na realizację projektu pn. „Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II” 3.905 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie dotacji na realizację 
projektu pn. „Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II”; 
 

30/ w gminnym zadaniu pn. „Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz 
wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - wpływy z najmu i opłat 
z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez MODGiK” 370.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem 
nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez MODGiK”; 
 

31/ gminnym zadaniu pn. „Wpływy z opłat i inne wpływy: d) opłata za 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” 

 
1.100.000 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:  
 „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – apteka komunalna” 
 

131.070 zł 
 „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – placówka opiekuńczo – wychowawcza typu 
interwencyjnego dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie” 

 
 

500.000 zł 
 „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół 
łódzkich” 

 
 

208.930 zł 
 „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 
 

260.000 zł 
 

32/ gminnym zadaniu pn. „Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz 
wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Ogrodu 
Botanicznego” 6.032 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Ogród 
Botaniczny”; 
 

33/ gminnych zadaniach w kwocie 372.000 zł
z tego: 

 „Dochody z majątku gminy: b) dochody realizowane przez Wydział 
Gospodarowania Majątkiem: - pozostałe dochody” 

 
72.000 zł 

 „Dochody z majątku gminy: b) dochody realizowane przez Wydział 
Gospodarowania Majątkiem: - dochody z dywidend Grupowa 
Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.” 

 
 

300.000 zł 
z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:  
• „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” 122.000 zł 
• „Ubezpieczenie majątku gminy” 205.000 zł 
• majątkowego pn. „Termomodernizacja dachu hali targowej „Górniak” 45.000 zł 
  
  

 

Zmniejszenia o kwotę                                                                                                            57.505.717 zł 
 

z niżej wymienionych tytułów: 

 

1/ dotacji z budżetu państwa na zadania własne  530.052 zł
z tego:  
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a) na domy pomocy społecznej 246.984 zł 
 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

Nr FN.I.-30112-59/2010 
 

71.601 zł 
 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2010 r. 

Nr FN.I-30112-370/2010 
 

175.383 zł 
  
b) na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 48.349 zł 

zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia  
16 lutego 2010 r. znak: FN.I-3011-1/G/2010 

 

z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w zadaniu gminnym pn. 
„Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków 
okresowych”; 

 

  
c) na Rządowy program „Radosna szkoła” 110.000 zł 

zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 8 listopada 2010 r. 
Nr FN.I-30112-303/2010; 

 

 
d/ na zakup podręczników dla dzieci 124.719 zł 

  
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 listopada 2010 r.  
Nr FN.I-30112-367/2010 

 

z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania pn. „Zakup 
podręczników dla dzieci”; 

 

 
2/ środków finansowych pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 5.070.751zł

z tego: 
 środki z EFS na realizację projektu pn. „7 ścieżek do szkolnego sukcesu” 9.787 zł 

z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w powiatowym zadaniu pn. 
„7 ścieżek do szkolnego sukcesu”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Bądź odważny – przełam 

bariery” 
 

60.964 zł 
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w  powiatowym zadaniu pn. 
„Bądź odważny – przełam bariery”; 

 

  
 środki z EFS na realizację projektu pn. „Budowa ulicy Śląskiej na odc. 

od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła 
„Andrespol” na autostradzie A 1)” 

 
 

5.000.000 zł 
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w niżej wymienionych 
powiatowych zadaniach majątkowych pn.: 

 

• „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. 
Rokicińskiej – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu”

 
13.100 zł 

• „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do 
ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol” na autostradzie 
A 1)” 

 
 

4.986.900 zł 
  
3/ środków finansowych w wysokości   51.904.914 zł

z poniższych źródeł    
 środki „Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa ulicy 
Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie 
do węzła „Andrespol” na autostradzie A 1)” 

 
 

4.714.042 zł 
 środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej 

adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” 
 

16.090.771 zł 
 środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na 

projekt pn. „Modernizacja drogi krajowej nr 14 – ul. Kopcińskiego na 
odc. od ul. Narutowicza do wiaduktu wraz z przebudową zachodniego 
wiaduktu nad torami PKP” 

 
 
 

8.816.065 zł 
 „Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych 

ustaw: h) podatek od czynności cywilnoprawnych” 
 

6.000.000 zł 
 „Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa: e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych” 
 

16.284.036 zł 
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w gminnym zadaniu 
majątkowym pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – 
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artystyczne”. 
  
  
 

II. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów. 
 
 
1. Zwiększenia  dochodów o kwotę                                                                                      60.260.178 zł 

 
w niżej wymienionych tytułach: 

 
1/ udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 1.592.661 zł
 
2/ udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 335.500 zł
 
  
3/ dotacja z budżetu państwa na zadania własne  2.923.629 zł

 na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych;  
  
4/ dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu  84.909 zł

 zgodnie z decyzją Województwa Łódzkiego z dnia 25 maja 2010 r. 
Nr FN.I-30112-91/2010; 

 

  
5/ dotacja na zadania własne z Ministerstwa Sportu i Turystyki 729.843 zł

na realizację zadań w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych 
ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”; 

 
6/ część oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu 23.246.233 zł

zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2010 r. znak: 
ST4/4820/53/2010/181; 

 

 
7/ dotacja na zadania własne z Samorządu Województwa Łódzkiego  1.666.670 zł

na realizację zadań w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” zgodnie z uchwałą 
Nr LI/1475/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lutego 2010 r.; 

 
8/ dotacja na zadania własne z Ministerstwa Zdrowia 4.645.014 zł

na zadania realizowane w ramach Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu 
terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”; 

 
9/ środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 10.768.471zł

z tego: 
 „Środki na realizację projektu pn. „Laboratorium mody” 353.985 zł 

  
 „Środki z EFRR na realizację projektu pn. „FIRST MOTION – zachęcanie 

do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju 
sektora kreatywnej branży audiowizualnej” 

 
 

112.261 zł 
  

 „Środki z EFRR na realizację projektu pn. „IDEA – Innowacyjny rozwój 
obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju 
wiedzy” 

 
 

171.666 zł 
  

 „Środki z EFS na realizację projektu pn. „Aktywny i zdrowy 
przedszkolak” 

410.864 zł 

  
 „Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompleksowy program 

podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi” 
 

474.912 zł 
  

 „Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury 
turystycznej Miasta Łodzi w oparciu o nowe tematyczne trasy turystyczne”

 
50.602 zł 

  
 „Środki z EFS na realizację projektu pn. „Publiczne Służby Zatrudnienia 

Dla Ciebie III” 
 

813.249 zł 
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 „Środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej 

w Łodzi” 
 

4.621.359 zł 
  

 „Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Łódzkie Centrum Kontaktu 
z Mieszkańcami” 

 
959.756 zł 

  
 „Środki z EFS na realizację projektu pn. „Jestem zawodowcem na 

poziomie europejskim” 
 

278.940 zł 
  

 „Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dobry start w matematykę – 
zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji 
kluczowych z zakresu matematyki” 

 
 

118.590 zł 
  

 „Środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 
2010/2012” 

 
124.890 zł 

  
 „Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dajmy szansę wszystkim 

dzieciom” 
 

151.921 zł 
  

 „Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wiedza – szansą na lepsze jutro” 161.871 zł 
  

 „Środki z EFS na realizację projektu pn. „Ramię w ramię z najlepszymi” 348.939 zł 
  

 „Środki z EFS na realizację projektu pn. „Radosny świat dziecka” 268.836 zł 
  

 „Środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła Podstawowa 204 – 
Placówka rozwiązanych problemów” 

 
381.980 zł 

  
 „Środki z EFS na realizację projektu pn. „Nasz wspólny sukces” 279.992 zł 

  
 „Środki z EFS na realizację projektu pn. „Ścisły Kontakt” 292.270 zł 

  
 „Środki z EFS na realizację projektu pn. „Zdobędę zawód – śmiało wejdę 

w rynek pracy” 
 

140.440 zł 
  

 „Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kształcenie nauczycieli” 174.192 zł 
  

 „Środki z EFS na realizację projektu pn. „Mistrzostwo w zawodzie 
wyzwaniem jutra” 

 
76.956 zł 

  
10/ środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty  8.492 zł

z tego:  
 „WIP – Wiedza i Przedsiębiorczość”;  

 
11/ gminnym zadaniu pn. „Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie 

odrębnych ustaw: b) podatek od nieruchomości” 1.850.000 zł
 
12/ w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta 

w dochodach budżetu państwa” 456.600 zł
 
13/ w zadaniu gminnym pn. „Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz 

wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji” 6.425.920 zł

 
14/ w zadaniu powiatowym pn. „Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe 

oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy 
Społecznej” 381.043 zł

 
15/ w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot 

niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 1.914.002 zł
 
16/ w zadaniu powiatowym pn. „Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot 
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niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 1.525.932 zł
 
17/ w gminnym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odpłatność za usługi 

opiekuńcze” 267.969 zł
 
18/ gminnym zadaniu pn. „Wpływy z opłat i inne wpływy: r) opłata produktowa” 417.550 zł
 
19/ powiatowym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 13.765 zł
 
20/ gminnym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 33.672 zł
 
21/ powiatowym zadaniu pn. „Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz 

wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Placówek Opiekuńczo 
– Wychowawczych” 810 zł

 
22/ gminnym zadaniu pn. „Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz 

wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Dziennego 
Pobytu” 43.050 zł

 
23/ gminnym zadaniu pn. „Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz 

wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody stołówek szkolnych” 928.443 zł
 
 

 
 
2. Zmniejszenia dochodów o kwotę                                                                                      50.290.009 zł 
  
 

z niżej wymienionych tytułów: 
 

1/ środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 19.698.198 zł
z tego:  

 „Środki z EFS na realizację projektu pn. „WIP – Wiedza 
i Przedsiębiorczość”; 

 
38.650 zł 

 „Środki z EFRR na realizację projektu pn. „B3 – Regiony na rzecz 
Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu” 

 
157.695 zł 

 „Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć 
szerokopasmowego dostępu do Internetu” 

 
14.515.252 zł 

 „Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Łódzkie Centrum Kontaktu 
z Mieszkańcami” 

 
4.986.601 zł 

 
2/ środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 55.932 zł

„B3 – Regiony na rzecz lepszego Połączenia Szerokopasmowego do 
Internetu” 

 
 

 
3/ części oświatowej subwencji ogólnej 28.901.566 zł

  
dla gminy:  

 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2010 r. znak: 
ST3/4820/2/10; 

 
28.174.394 zł 

 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2010 r. znak: 
ST5/0341/69c/KBM/10/2706 

 
725.113 zł 

  
dla powiatu:  

 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2010 r. znak: 
ST5/0341/68c/KBM/10/2706 

 
2.059 zł 

  
4/ zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta 

w dochodach budżetu państwa” 232 zł
 
5/ w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe: - wkład prywatny dla realizacji 

projektu pn. „WIP – Wiedza i Przedsiębiorczość” 14.558 zł
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6/ w zadaniu powiatowym pn. „Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe 
oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Placówek 
Opiekuńczo – Wychowawczych” 967 zł

 
7/ gminnym zadaniu pn. Dochody z majątku gminy: b) dochody realizowane przez Wydział 

Gospodarowania Majątkiem: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż 
nieruchomości)” 1.618.556 zł

 
III. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków. 
 
 
1. Zwiększenia wydatków o kwotę                                        118.828.644 zł 
   

Powyższe środki przeznaczono na: 
 

1/ realizację powiatowego zadania pn. „Laboratorium mody” 358.985 zł
 
2/ realizację gminnego zadania pn. „Wypłaty odszkodowań” 54.500 zł
 
3/ realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Biura” 320.000 zł
 
4/ realizację gminnego zadania pn. „Koszty związane z miesięcznikiem „Piotrkowska 104” 210.500 zł
 
5/ realizację powiatowego zadania pn. „Dofinansowanie remontu budynku II Komisariatu Policji 

Komendy Miejskiej Policji w Łodzi” 500.000 zł
 
6/ realizację gminnego zadania pn. „Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

i profilaktyki pożarowej” 15.000 zł
 
7/ realizację powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów 

uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie 
Łodzi” 1.644 zł

 
8/ realizację gminnego zadania pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza 

Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej” 288.003 zł
 
9/ na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do Rozwoju 

Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży 
audiowizualnej – oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej” 20.400 zł

 
10/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu sportowego „MOJE 

BOISKO – ORLIK 2012” w Łodzi, przy ul. Strykowskiej 10/18” 933.334 zł
 
11/ / realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu sportowego „MOJE 

BOISKO – ORLIK 2012” w Łodzi, przy ul. Kusocińskiego 116” 933.334 zł
 
12/ / realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu sportowego „MOJE 

BOISKO – ORLIK 2012” w Łodzi, przy ul. Anczyca 6” 933.334 zł
 
13/ / realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu sportowego „MOJE 

BOISKO – ORLIK 2012” w Łodzi, przy ul. Franciszkańskiej 137” 933.334 zł
 
14/ / realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu sportowego „MOJE 

BOISKO – ORLIK 2012” w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 171” 933.334 zł
 
15/ realizację gminnego zadania pn. „Wydatki – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” 12.017.110 zł
 
16/ realizację gminnego zadania pn. „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich 

poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy” 201.960 zł
 
17/ realizację gminnego zadania pn. „Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych” 3.654.537 zł
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18/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa pełnowymiarowego boiska 
piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi 
ul. Czajkowskiego 14” 1.600.000 zł

 
 
19/ realizację gminnego zadania pn. „Aktywny i zdrowy przedszkolak” 414.544 zł
 
20/ realizację powiatowego zadania pn. „Kompleksowy program podniesienia jakości 

kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi” 526.500 zł
 
21/ realizację gminnego zadania pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Łodzi w oparciu 

o nowe tematyczne trasy turystyczne” 67.470 zł
 
22/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Adaptacja lokalu przy ul. Żeromskiego 

17 na mieszkanie dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia wraz 
z pierwszym wyposażeniem – Dom Dziecka Nr 3, ul. Sowińskiego 3” 98.818 zł

 
23/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Adaptacja budynku znajdującego się na 

terenie Domu Dziecka na mieszkanie dla grupy wychowanków przygotowujących się do 
usamodzielnienia – Dom Dziecka Nr 7, ul. Przyszkole 38” 16.000 zł

 
24/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup pierwszego wyposażenia do 

mieszkania dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia – Dom 
Dziecka Nr 1, ul. Aleksandrowska 123” 10.000 zł

 
25/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup pierwszego wyposażenia do 

mieszkania dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia przy ul. 
Gdańskiej 95 – Dom Dziecka Nr 9, ul. Bednarska 15a” 45.000 zł

 
26/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Dokumentacja projektowa na budowę ul. 

Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta”                                54.900 zł
 
27/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Dokumentacja projektowa na budowę 

obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła „Brzeziny” 
na autostradzie A1 wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej 
w rejonie CH „M1” do ul. Iglastej”     300.000 zł

 
28/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Dokumentacja projektowa na 

przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta”                             200.000 zł
 
29/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja ul. Rudzkiej”                         7.000.000 zł
 
30/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa ekranów akustycznych przy al. 

Włókniarzy na odc. Zgierska – Limanowskiego”                                         5.000.000 zł
 
31/ realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach 

powiatu”   3.000.000 zł
 
32/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa i modernizacja chodników 

i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi (kontynuacja zadania kod 
2111011)”                                                                         500.000 zł

 
33/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych 

(kontynuacja zadania kod 2111021)” 2.400.000 zł
 
34/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe – os. Janów Wschód” 1.267.400 zł
 
35/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal 

gimnastycznych w szkołach podstawowych” 1.780.000 zł
 
36/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal 

gimnastycznych w przedszkolach miejskich”; 858.000 zł
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37/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal 

gimnastycznych w gimnazjach” 614.000 zł
 
38/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal 

gimnastycznych w liceach ogólnokształcących” 614.000 zł
 
39/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal 

gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych” 614.000 zł
 
40/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal 

gimnastycznych w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych” 239.000 zł
 
41/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal 

gimnastycznych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych” 123.000 zł
 
42/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal 

gimnastycznych w placówkach wychowania pozaszkolnego” 184.000 zł
 
43/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal 

gimnastycznych w internatach i bursach szkolnych” 122.000 zł
 
44/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal 

gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych” 132.000 zł
 
45/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja Teatru Muzycznego 

(kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181)” 6.773.549 zł
 
46/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Przygotowanie do projektu Inkubator 

Kultury” 130.000 zł
 
47/ realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie III” 919.346 zł
 
48/ realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” 1.808.016 zł
 
49/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne – Dom Pomocy 

Społecznej – ul. Rojna 15” 11.000 zł
 
50/ realizację gminnego zadania pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” 5.142.530 zł
 
51/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi – 

zakupy inwestycyjne” 21.000 zł
 
52/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa parkingów wielopoziomowych” 300.000 zł
 
53/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy 

tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz 
z systemem obszarowego sterowania ruchem”  835.700 zł

 
54/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od  

ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej – I etap (rejon ul. Piłsudskiego)” 425.122 zł
 
55/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę 

ulic: Człuchowskiej, Skarzyńskiego, Selekcyjnej” 144.200 zł
 
56/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Tczewskiej w rejonie 

skrzyżowania z ul. Ciechocińską – przebicie do ul. Ciechocińskiej” 250.000 zł
 
57/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa boiska sportowego 

zlokalizowanego w Łodzi pomiędzy ul. Dębowskiego, ul. Potokową i ul. Giewont” 892.962 zł
 
58/ realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” 90.838 zł
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59/ na realizację powiatowego zadania pn. „Internaty i bursy szkolne” 17.100 zł
 
60/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Nabywanie nieruchomości” 3.800.000 zł
 
61/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Roboty inwestycyjne – Dom Dziecka 

Nr 1 – ul. Aleksandrowska 123” 338.000 zł
 
62/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Roboty inwestycyjne – Dom Dziecka  

Nr 3 – ul. Sowińskiego 3” 201.182 zł
 
63/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Roboty inwestycyjne – Dom Dziecka  

Nr 5 – ul. Małachowskiego 74” 250.000 zł
 
64/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne – Dom Dziecka  

Nr 5 – ul. Małachowskiego 74” 64.000 zł
 
65/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Roboty inwestycyjne – Dom Pomocy 

Społecznej – ul. Krzemieniecka 7/9” 1.173.372 zł
 
66/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Roboty inwestycyjne – Dom Pomocy 

Społecznej – ul. Spadkowa 4/6” 900.000 zł
 
67/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Roboty inwestycyjne – Dom Pomocy 

Społecznej – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32” 122.000 zł
 
68/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” 1.279.675 zł
 
69/ realizację powiatowego zadania pn. „Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo 

– wychowawczych i Domów Pomocy Społecznej oraz na wydatki na pomoc społeczną” 366.375 zł
 
70/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa oddziału neonatologii oraz 

zakup inkubatora dla II Szpitala Miejskiego im. dr  Ludwika Rydygiera w Łodzi” 440.000 zł
 
71/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Poprawa bazy technicznej budynku „B” 

szpitala oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla III Szpitala Miejskiego im. dr Karola 
Jonschera w Łodzi” 2.672.824 zł

 
72/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie robót budowlanych 

w Przychodni Nr 12 w Łodzi ul. Nastrojowa 10 należącej do Zespołu Opieki Zdrowotnej 
Łódź – Bałuty” 656.104 zł

 
73/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa pomieszczeń Przychodni Nr 35 

przy ul. Wileńskiej 25 i Przychodnia Nr 34 przy ul. Srebrzyńskiej 75 należących do Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Łódź – Polesie” 1.124.704 zł

 
74/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie wentylacji mechanicznej, zakup 

aparatu USG oraz remontu dachu dla Miejskiej Przychodnia „Dąbrowa” w Łodzi” 212.000 zł
 
75/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie instalacji wentylacji 

mechanicznej oraz remontu dachu dla Miejskiej Przychodni „Nowe Rokicie” w Łodzi” 130.000 zł
 
76/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Remont dachu oraz impregnacja konstrukcji 

dachu dla Miejskiej Przychodni „Lecznicza” w Łodzi” 275.000 zł
 
77/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Remont dachu dla Miejskiej Przychodni 

„Chojny” w Łodzi” 130.000 zł
 
 
78/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu medycznego oraz prace 

budowlane w Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi” 330.500 zł
 
79/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej 
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(dostosowanie lokalu użytkowego do potrzeb ZOZ-u) dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki 
Zdrowotnej w Łodzi” 46.000 zł

 
80/ realizację powiatowego zadania pn. „Jestem zawodowcem na poziomie europejskim” 270.478 zł
 
81/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne związane 

z realizacją projektu pn. „Jestem zawodowcem na poziomie europejskim” 41.000 zł
 
82/ realizację powiatowego zadania pn. „Inteligentny system ochrony strefy ograniczonego 

ruchu ul. Piotrkowskiej” 1.569.000 zł
 
83/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej” 95.000 zł
 
84/ realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne” 715.820 zł
 
85/ realizację gminnego zadania pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 209.470 zł
 
86/ realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe” 1.515.553 zł
 
87/ realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne” 685.940 zł
 
88/ realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne” 275.273 zł
 
89/ realizację gminnego zadania pn. „Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych 

niepublicznych” 61.290 zł
 
90/ realizację gminnego zadania pn. „Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych” 58.400 zł
 
91/ realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola niepubliczne” 2.081.153 zł
 
92/ realizację gminnego zadania pn. „Dotacja dla przedszkoli publicznych” 190.600 zł
 
93/ realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola” 2.293.096 zł
 
94/ realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne” 682.224 zł
 
95/ realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne” 11.868 zł
 
96/ realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja niepubliczne” 1.459.130 zł
 
97/ realizację gminnego zadania pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych” 1.248.120 zł
 
98/ realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja” 694.269 zł
 
99/ realizację powiatowego zadania pn. „Gimnazja specjalne” 449.838 zł
 
100/ realizację powiatowego zadania pn. „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej 

szkół” 114.988 zł
 
101/ realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne” 1.090.760 zł
 
102/ realizację powiatowego zadania pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” 1.142.230 zł
 
103/ realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące” 427.202 zł
 
 
104/ realizację powiatowego zadania pn. „Licea profilowane niepubliczne” 409.650 zł
 
105/ realizację powiatowego zadania pn. „Licea profilowane” 1.966 zł
 
106/ realizację powiatowego zadania pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” 391.160 zł
 
107/ realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe” 1.741.794 zł
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108/ realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły artystyczne” 254.310 zł
 
109/ realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe specjalne” 236.776 zł
 
110/ realizację powiatowego zadania pn. „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 

ośrodki dokształcania zawodowego” 778.507 zł
 
111/ realizację powiatowego zadania pn. „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” 137.548 zł
 
112/ realizację gminnego zadania pn. „Stołówki szkolne” 100.223 zł
 
113/ realizację powiatowego zadania pn. „Stołówki szkolne” 3.292 zł
 
114/ realizację powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” 43.469 zł
 
115/ realizację powiatowego zadania pn. „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym 

poradnie specjalistyczne” 184.055 zł
 
116/ realizację powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego” 118.367 zł
 
117/ realizację powiatowego zadania pn. „Bursy szkolne niepubliczne” 54.418 zł
 
118/ realizację powiatowego zadania pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” 55.894 zł
 
119/ realizację powiatowego zadania pn. „Internaty i bursy szkolne” 61.113 zł
 
120/ realizację powiatowego zadania pn. „Domy wczasów dziecięcych” 3.146 zł
 
121/ realizację powiatowego zadania pn. „Szkolne schroniska młodzieżowe” 65.664 zł
 
122/ realizację powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze” 56.756 zł
 
123/ realizację powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” 246.855 zł
 
124/ realizację gminnego zadania pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji 

edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki” 118.590 zł
 
125/ realizację gminnego zadania pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 

2010/2012” 53.085 zł
 
126/ realizację gminnego zadania pn. „Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012” 32.046 zł
 
127/ realizację gminnego zadania pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/20012” 23.641 zł
 
128/ realizację powiatowego zadania pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 

2010/2012” 16.118 zł
 
129/ realizację gminnego zadania pn. „Dajmy szansę wszystkim dzieciom” 151.921 zł
 
130/ realizację gminnego zadania pn. „Wiedza – szansą na lepsze jutro” 161.871 zł
 
 
131/ realizację gminnego zadania pn. „Ramię w ramię z najlepszymi” 348.939 zł
 
132/ realizację gminnego zadania pn. „Radosny świat dziecka” 268.836 zł
 
133/ realizację gminnego zadania pn. „Szkoła Podstawowa 204 – Placówka rozwiązanych 

problemów” 381.980 zł
 
134/ realizację gminnego zadania pn. „Nasz wspólny sukces” 261.592 zł
 
135/ realizację gminnego zadania pn. „Ścisły Kontakt” 292.270 zł
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136/ realizację powiatowego zadania pn. „Zdobędę zawód – śmiało wejdę w rynek pracy” 148.440 zł
 
137/ realizację powiatowego zadania pn. „Kształcenie nauczycieli” 174.192 zł
 
138/ realizację powiatowego zadania pn. „Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra” 87.106 zł
 
139/ realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne związane 

z realizacją projektu „Nasz wspólny sukces” 18.400 zł
 
140/ realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” 200.000 zł
 
141/ realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu” 44.748 zł
 
142/ realizację gminnego zadania pn. „Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży” 100 zł
 
143/ realizację gminnego zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” 28.874 zł
 
144/ realizację gminnego zadania pn. „Terenowe ośrodki pomocy społecznej” 3.000 zł
 
145/ realizację gminnego zadania pn. „B3 – Regiony na rzecz Lepszego Połączenia 

Szerokopasmowego do Internetu” 70 zł
 
146/ realizację gminnego zadania pn. „Dodatki mieszkaniowe” 960.000 zł
 
147/ realizację gminnego zadania pn. „Stołówki szkolne” 918.450 zł
 
148/ realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach 

powiatu” 414.761 zł
 
149/ realizację gminnego zadania pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady 

budowlane wynikające z przejętych nieruchomości” 942.750 zł
 
150/ realizację gminnego zadania pn. „Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi – 

Rad Osiedli” 358.527 zł
 
151/ realizację gminnego zadania pn. „Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej 

ds. Jednostek Pomocniczych” 5.250 zł
 
152/ realizację powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego” 3.500 zł
 
153/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zwrot dotacji z tytułu rozliczenia środków  

z EFRR na dofinansowanie projektu pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych 
Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – 
Konferencyjnego – etap I „Hala widowiskowa” 4.587.383 zł

 
154/ realizację gminnego zadania pn. „Zwrot dotacji z tytułu rozliczenia środków z EFRR na 

dofinansowanie projektu pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu 
stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego – etap I 
„Hala widowiskowa” 689.679 zł

 
155/ realizację powiatowego zadania pn. „Muzea” 50.000 zł
 
156/ realizację gminnego zadania pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. 

Władysława Reymonta” 2.305.688 zł
 
157/ realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych 

z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” 31.552 zł
 
158/ realizację powiatowego zadania pn. „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci 

Chorych” 
        

43.210 zł
 
159/ realizację powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów 



 494

uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie 
Łodzi” 1.370 zł

 
160/ realizację gminnego zadania pn. „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”  10.000 zł
 
 
 

2. Zmniejszenie wydatków  o kwotę                                        111.476.393  zł 
 
z niżej wymienionych tytułów: 

 
  
1/ z gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów 

realizowanych przy udziale środków pomocowych” 575.240 zł
  
2/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na wkład własny jednostek do 

projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych” 299.423 zł
 
3/ z gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na poprawę warunków opieki, nauki 

i bezpieczeństwa łódzkich dzieci” 1.176.970 zł
 
4/ z gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na realizację wydatków remontowych zgłoszonych 

przez jednostki pomocnicze miasta” 575.296 zł
 
5/ z gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadania pn. 

„Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej” 262.355 zł
 
6/ z gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych” 1.070.239 zł
 
7/ z gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na bieżące prace remontowe w łódzkich 

placówkach oświatowych” 1.300.000 zł
 
8/ z gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na realizację nowego zadania Remonty Budynków  

i Lokali Komunalnych z przeznaczeniem na remont lokali komunalnych przeznaczonych na 
lokale socjalne” 700.000 zł

 
9/ z powiatowego zadania pn. „Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo – 

wychowawczych i Domów Pomocy Społecznej oraz wydatki na pomoc społeczną” 521.085 zł
 
10/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 

związane z realizacją zadania – Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej” 445.000 zł
 
11/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na realizację boisk w ramach 

programów rządowych” 4.900.000 zł
 
12/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych 

zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta” 294.861 zł
 
13/ z powiatowego zadania pn. „Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo – 

wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz wzrost bazy dla osób somatycznie 
chorych” 84.909 zł

 
14/ z powiatowego zadania pn. „Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne na potrzeby 

Komendy Miejskiej Policji” 2.700.000 zł
 
15/ z powiatowego zadania pn. „Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne na potrzeby 

Komendy Miejskiej Policji w Łodzi – zakup nieruchomości na potrzeby Komisariatu I KMP 
w Łodzi” 450.000 zł

 
16/ z powiatowego zadania pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego” 100.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania, realizowanego na podstawie porozumień 
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(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pn. „Pomoc finansowa dla Gminy 
Słubice na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi”; 

  
17/ z gminnego zadania pn. „Rezerwa ogólna”  300.000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 

 

 „Pomoc finansowa dla gminy Bogatynia na oczyszczanie terenu gminy 
w wyniku zniszczeń po powodzi”; 

 
200.000 zł 

 „Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Gąbin na przygotowanie terenów 
pod budownictwo komunalne w związku ze zniszczeniami po powodzi” 

 
100.000 zł 

 
18/ z gminnego zadania pn. „Łódź Festiwalowa” Promocja Miasta w ramach organizacji imprez 

oraz przedsięwzięć pogrupowanych w blokach tematycznych, rozpoczęcie prac 
projektowych nad powołaniem Biura Festiwalowo – Kongresowego” 300.000 zł

 
19/ z gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych” 300.000 zł
 
20/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższ. kapit. 

zakład. oraz objęcie udziałów w kapit. zakł. Łódz. Reg. Parku Nauk – Technolog. Sp. z o.o. 
z przeznaczeniem na budowę Inkubatora Naukowo – Technologicznego w Łódzkim 
Regionalnym Parku Naukowo – Technologicznym” 1.100.000 zł

 
21/ z gminnego zadania pn. „Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” 5.591.190 zł
 
22/ z gminnego zadania pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych” 6.396.000 zł
 
23/ z gminnego zadania pn. „Promocja turystyczna Miasta Łodzi” 16.868 zł
 
24/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki 

Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo – Edukacyjnym PŁ”;        500.000 zł
 
25/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. 

Wycieczkowej do granicy miasta”                                                                 500.000 zł
 
26/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na 

odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 wraz 
z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH „M1” do 
ul. Iglastej (kont. zad. kod 2089762)”       200.000 zł

 
27/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Aleksandrowskiej od ulicy 

Szczecińskiej do granic miasta”                                                                     10.000 zł
 
28/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do 

granic miasta” 300.000 zł
 
 
29/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy i budowy 

dróg aglomeracji łódzkiej włączanej do systemu transportowego Polski”                                   40.000 zł
 
30/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących 

dojazdy do węzłów na S14”                                                                      1.490.000 zł
 
31/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. od ul. 

Milionowa – ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym”         1.000.000 zł
 
32/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa al. Unii Lubelskiej na odc. od 

al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej wraz z Rondem Bandurskiego – Krzemieniecka 
(kontynuacja zadania kod 2111052)”   245.000 zł  

 
33/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa układu drogowego wokół 

Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna”   500.000 zł
 
34/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa układu drogowego wokół 
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Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna – budowa „zintegrowanego węzła 
przesiadkowego” nad i pod ul. Węglową” 5.000.000 zł

 
35/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa układu drogowego wokół dworca Łódź 

– Widzew” 1.200.000 zł
 
36/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg gminnych: Makowa, Oppmana, 

Szarotki, Chłopickiego”                                                                 2.474.969 zł
 
37/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych 

wraz z odwodnieniem”                                                               200.000 zł
 
38/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa włączenia ul. Widzewskiej w ul. 

Rokicińską”     1.500.000 zł
 
39/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Budownictwo komunalne – os. Olechów Południe II 

przedsięwzięcie” 4.561.066 zł
 
40/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Rozwój systemu SIT wraz z nowoczesną obsługą 

informatyczną” 200.000 zł
 
41/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie 

kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. 
Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu „Rozbudowa Portu Lotniczego 
Łódź im. Władysława Reymonta” 4.472.812 zł

 
42/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową 
termomodernizację w północnej części Łodzi”                   691.992 zł

 
43/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową 
termomodernizację w południowej części Łodzi”               695.965 zł

 
44/ z gminnego zadania majątkowego pn.  „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową 
termomodernizację w zachodniej części Łodzi”                 627.639 zł

 
45/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Racjonalizacja zużycia energii w Szkole 

Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową 
termomodernizację”                                                             628.857 zł

 
46/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Centrum Dialogu” 2.467.549 zł
 
47/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Nabycie obiektów związanych z systemem 

zaopatrzenia w wodę – Sulejów – Łódź, Tomaszów – Łódź” 500.000 zł
 
48/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Nowe Centrum Łodzi – roboty przygotowawcze dla 

realizacji projektu” 700.000 zł
 
49/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa 

infrastruktury wokół dworca Łódź Fabryczna” 1.200.000 zł
 
50/ z gminnego zadania pn. „WIP – Wiedza i Przedsiębiorczość” 44.716 zł
 
51/ z powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne” 45.000 zł
 
52/ z powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” 441.087 zł
 
53/ z gminnego zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” 400.000 zł
 
54/ z gminnego zadania pn. „Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu 

„Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie” 50.000 zł
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55/ z gminnego zadania pn. „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki 

miejskiej” 6.600 zł
 
56/ z gminnego zadania pn. „Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. 

Jednostek Pomocniczych” 3.900 zł
 
57/ z gminnego zadania pn. „Wydatki Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi” 2.600 zł
 
58/ z gminnego zadania pn. „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia 

dla pracowników socjalnych” 366.375 zł
 
59/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie przyłącza cieplnego do budynku przy 

ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9” 64.513 zł
 
60/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala 

Miejskiego im. dr K. Jonschera (kontynuacja zadania kod 2024791)” 1.018.585 zł
 
61/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź 

– Bałuty” 656.104 zł
 
62/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź 

– Polesie” 700.000 zł
 
63/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja i rozbudowa pomieszczeń Przychodni 

Nr 34 przy ul. Srebrzyńskiej 75” 424.704 zł
 
64/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Prace budowlane w Miejskiej Przychodni 

„Odrzańska” w Łodzi” 306.500 zł
 
 65/ z gminnego zadania pn. „Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy 

Piotrkowskiej” 176.645 zł
 
66/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa Mobilnego Monitoringu Wizyjnego – 

Strategia ul. Piotrkowskiej” 300.000 zł
 
67/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa Systemu Zgłaszania Zdarzeń (punktów 

alarmowych) – Strategia ul. Piotrkowskiej” 220.000 zł
 
68/ z gminnego zadania pn. „Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne 

wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej” 260.000 zł
 
69/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja ul. Rudzkiej” 5.000.000 zł
 
70/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr I „Trasa Górna” na 

odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka” 1.080.000 zł
 
71/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna 

– etap I: 1.020.000 zł
 
72/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal 

gimnastycznych w szkołach podstawowych” 402.775 zł
 
73/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 – 

ul. Wiosenna 1” 35.140 zł
 
74/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 184 – 

ul. Syrenki 19a” 20.727 zł
 
75/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal 

gimnastycznych w przedszkolach miejskich” 447.439 zł
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76/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego 
nr 138 – ul. Przędzalniana 40” 75.114 zł

 
77/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego 

nr 119 – ul. Rydla 17” 41.764 zł
 
78/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego 

nr 153 – ul. Sierakowskiego 47” 21.616 zł
 
79/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 

– pl. Komuny Paryskiej 2” 15.679 zł
 
80/ z gminnego zadania pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 16.060 zł
 
81/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal 

gimnastycznych w gimnazjach” 337.291 zł
 
82/ z powiatowego zadania pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne” 16.000 zł
 
83/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal 

gimnastycznych w liceach ogólnokształcących” 392.474 zł
 
84/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku XXVI Liceum 

Ogólnokształcącego – ul. Wileńska 22a” 275.129 zł
 
85/ z powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne” 63.586 zł
 
86/ z powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne” 1.081.790 zł
 
87/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal 

gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych” 31.567 zł
 
88/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół 

Ponadgimanzjalnych nr 15 – ul. Kopcińskiego 5/11” 29.928 zł
 
89/ z powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne” 20.280 zł
 
90/ z gminnego zadania pn. „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla 

nauczycieli emerytów i rencistów” 192.205 zł
 
91/ z powiatowego zadania pn. „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla 

nauczycieli emerytów i rencistów” 200.404 zł
 
92/ z gminnego zadania pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków” 532.683 zł
 
93/ z powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne” 202.290 zł
 
94/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal 

gimnastycznych w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych” 95.391 zł
 
95/ z powiatowego zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 47.800 zł
 
96/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal 

gimnastycznych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych” 29.255 zł
 
97/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal 

gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych” 65.377 zł
 
98/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego nr 2 – ul. Łucji 12/16” 17.874 zł
 
99/z  powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne” 103.595 zł
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100/ z powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii nr 2 – ul. Ratajska 2/4” 6.701 zł

 
101/ z  gminnego zadania pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych” 346.952 zł
 
102/ z gminnego zadania pn. „B 3 – Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego 

do Internetu” 185.518 zł
 
103/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych (kontynuacja 

zadania kod 2111021)” 1.782.711 zł
 
104/ z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych” 10.300 zł
 
105/ z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Biura Partnerstwa i Funduszy” 4.200 zł
 
106/ z gminnego zadania pn. „Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach 

dotyczących współpracy z UE, w tym opracowanie opinii i materiałów” 4.960 zł
 
107 z gminnego zadania majątkowego pn. „Roboty budowlane w budynku Komisariatu Łódź – 

Bałuty przy ul. Mokrej 10” 60.540 zł
 
108/ z gminnego zadania pn. „Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów 

targowisk” 40.000 zł
 
109/ z gminnego zadania pn. „Wydatki miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych 

świadczeń rodzinnych” 325.000 zł
 
110/ z gminnego zadania pn. „Zintegrowanie Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra” 100.000 zł
 
111/ z gminnego zadania pn. „Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi” 15.000 zł
 
112/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg gminnych: Trawiasta, Obszerna, 

Warneńska, Sądecka, Zwiadowcza” 414.761 zł
 
113/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi w ul. Panoramicznej” 146.963 zł
 
114/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi w ul. Płomiennej” 54.031 zł
 
115/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa chodników w pasach dróg 

wewnętrznych – II część” 51.955 zł
 
116/ z gminnego zadania pn. „Refundacja kosztów wynajmu lokali socjalnych od innych 

właścicieli nieruchomości” 50.000 zł
 
117/ z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Biura” 79.226 zł
 
118/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu 

Stanu Cywilnego przy ul. Pabianickiej 2 w Łodzi” 6.711 zł
 
119/ z gminnego zadania pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych” 37.548 zł
 
120/ z gminnego zadania pn. „Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości 

niewykonujących obowiązków wynikających z „Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Łodzi” 50.000 zł

 
121 z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia ul. Flamandzkiej” 60.700 zł
 
122/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia w ul. Jaglanej” 25.900 zł
 
123/ z gminnego zadania pn. „Budowa oświetlenia w ulicach Molla, Fijałkowskiego 

i Łukawskiego” 37.000 zł
 
124/ z gminnego zadania pn. „Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych” 440.000 zł
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125/ z gminnego zadania pn. „Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych” 6.000 zł
 
126/ z gminnego zadania pn. „Działalność wydawnicza” 12.000 zł
 
127/ z gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” 64.870 zł
 
128/ z gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych” 177.130 zł
 
129/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja Treningowego Stadionu 

Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby nr 22/26” 445.000 zł
 
130/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do 

Internetu” 19.353.670 zł
 
131 z gminnego zadania majątkowego pn. „Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” 6.648.801 zł
 
132/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi 

w  obrębie ulic: Piotrkowska – Tuwima – Kilińskiego – Piłsudskiego” 626.000 zł
 
133/ z gminnego zadania majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie 

kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. 
Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu „Rozbudowa Portu Lotniczego 
Łódź im. Władysława Reymonta” 979.688 zł

 
134/ z powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1” 62.710 zł
 

 
 
W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi za 2010 rok w zakresie zadań własnych 
zamknął się kwotami: 
 
- po stronie dochodów                                    2.416.691.353 zł 
     
- po stronie wydatków                                     2.666.195.569 zł 
   
Poza omówionymi wyżej zmianami w budżecie miasta Łodzi dokonano zmian nie mających wpływu na ogólną 
sumę budżetu a polegających na przeniesieniach środków. 
Do tych zmian należy rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej oraz przeniesienia środków między działami, 
rozdziałami, paragrafami i jednostkami nadzorującymi wykonanie budżetu. 
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