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Załącznik Nr 26
do Uchwały Nr XLII/747/04
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Część VII
Informacja opisowa
WYDATKI - ZADANIA NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Tytuł

278

279

Budżet uchwalony na 2005 r.
Centrum Zarządzania Kryzysowego
750 Administracja publiczna

48 000
48 000

75045 Komisje poborowe

48 000

Powiat
2084192 - Komisje Poborowe
wydatki bieżące

48 000

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

Wydatki zadania z porozumień - Centrum Zarządzania Kryzysowego

280

Budżet uchwalony na 2005 r.
Delegatura Łódź - Bałuty

19 473

750 Administracja publiczna

19 473

75045 Komisje poborowe

19 473

Powiat
2050042 - Komisje Poborowe
wydatki bieżące

19 473

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

Wydatki zadania z porozumień - Delegatura Łódź - Bałuty

281

Budżet uchwalony na 2005 r.
Delegatura Łódź - Górna

18 673

750 Administracja publiczna

18 673

75045 Komisje poborowe

18 673

Powiat
2050032 - Komisje Poborowe
wydatki bieżące

18 673

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

Wydatki zadania z porozumień - Delegatura Łódź - Górna

282

Budżet uchwalony na 2005 r.
Delegatura Łódź - Polesie

16 173

750 Administracja publiczna

16 173

75045 Komisje poborowe

16 173

Powiat
2050022 - Komisje Poborowe
wydatki bieżące

16 173

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

Wydatki zadania z porozumień - Delegatura Łódź - Polesie

283

Budżet uchwalony na 2005 r.
Delegatura Łódź - Śródmieście

8 473

750 Administracja publiczna

8 473

75045 Komisje poborowe

8 473

Powiat
2050012 - Komisje Poborowe
wydatki bieżące

8 473

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

Wydatki zadania z porozumień - Delegatura Łódź - Śródmieście

284

Budżet uchwalony na 2005 r.
Delegatura Łódź - Widzew

13 173

750 Administracja publiczna

13 173

75045 Komisje poborowe

13 173

Powiat
2050002 - Komisje Poborowe
wydatki bieżące

13 173

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

Wydatki zadania z porozumień - Delegatura Łódź - Widzew
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Budżet uchwalony na 2005 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
852 Pomoc społeczna

5 952 665
5 952 665

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

5 288 120

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

3 253 068

Z planowanych środków kwotę 2.653.068 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów,
umieszczonych do dnia 31.12.2004 roku na podstawie umów, w placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź. W placówkach
tych przebywa 90 wychowanków z innych powiatów. Kwotę 600.000 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania
dzieci, umieszczonych w placówkach od dnia 01.01.2005 r. na podstawie zawartych porozumień. Ze względu na ograniczoną ilość
miejsc w placówkach, dzieci z innych powiatów mogą być przyjmowane wyłącznie do placówek interwencyjnych tj. Pogotowie
Opiekuńcze Nr 1, Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 oraz Dom Dziecka dla Małych Dzieci. Planuje się przyjęcie 20 dzieci do
wymienionych placówek.

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

2 035 052

Planowane środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Powiatu Łódź umieszczonych w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów. Kwotę 1.699.052 zł przeznacza się na
sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach na terenie innego powiatu umieszczonych do dnia 31.12.2004 roku na
podstawie zawartych umów . W placówkach tych przebywa około 74,3 wychowanków z Powiatu Łódź.
Kwotę 336.000 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach po dniu 31.12.2004
roku na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami. Dzieci umieszczane są wyłącznie w placówkach interwencyjnych :
pogotowiach opiekuńczych oraz domach dziecka dla małych dzieci.

85204 Rodziny zastępcze

577 096

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

238 548

Planowane środki przeznacza się na wypłatę około 300 świadczeń dla 30 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 25
rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź.

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

338 548

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z innych powiatów w
wysokości łącznej kwoty świadczeń przysługującej rodzinie zastępczej, w której zostały umieszczone. Planuje się, iż zostanie
wypłaconych około 428 świadczeń dla 40 dzieci - mieszkańców innych powiatów umieszczonych w 33 rodzinach zastępczych
zamieszkałych na terenie Łodzi.

85295 Pozostała działalność

87 449

Powiat
2093762 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych
na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź
wydatki bieżące

64 800

Planowane środki przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa 45 mieszkańców Łodzi w warsztatach terapii
zajęciowej znajdujących się na terenie powiatów : pabianickiego i zgierskiego .
Wydatki zadania z porozumień - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

286

Budżet uchwalony na 2005 r.

2093772 - Środki przeznaczone na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach
Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi
wydatki bieżące

22 649

Planowane środki przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców innych powiatów uczestniczących w
Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie Łodzi. W warsztatach na terenie Łodzi rehabilituje się 15 mieszkańców
innych powiatów: 1 mieszkaniec powiatu łódzkiego wschodniego, 5 pabianickiego, 4 zgierskiego, 1 poddębickiego, 2
brzezińskiego, 1 piotrkowskiego, 1 wieluńskiego.

Wydatki zadania z porozumień - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

287

Budżet uchwalony na 2005 r.
Wydział Kultury

55 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostała działalność

55 000
55 000

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

55 000

Planowane wydatki są przeznaczone na udział w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej zgodnie z porozumieniem
z dnia 17 stycznia 1994 r.

Wydatki zadania z porozumień - Wydział Kultury

288

Budżet uchwalony na 2005 r.
Zespół ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli

119 000

750 Administracja publiczna

119 000

75095 Pozostała działalność

119 000

Powiat
2102512 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura
Województwa Łódzkiego w Brukseli.
wydatki bieżące
Zadanie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr XX/253/03 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Samorządem Województwa Łódzkiego o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania
Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli i zawartego w dniu 31.10.2003 r. Porozumienia z Województwem
Łódzkim.
Przedmiotem działania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w zakresie przedmiotowego porozumienia jest:
1) zapewnienie promocji Miasta Łodzi w Brukseli,
2) zapewnienie dostępu do wszelkiej możliwej informacji o Unii Europejskiej,
3) informowanie o wszelkich dostępnych środkach finansowych oferowanych przez Unię Europejską,
4) reprezentowanie interesów Miasta Łodzi przed instytucjami wspólnotowymi,
5) wspieranie złożonych przez Miasto Łódź wniosków o dofinansowanie z programów europejskich,
6) bieżący kontakt z innymi biurami regionalnymi.

Wydatki zadania z porozumień - Zespół ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli

119 000

