
UCHWALA NR 

*a'Qa RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

DrukNr 36 12016 

Projekt z dnia - ~g ~ 0 2 0 1 6  r. 

z dnia 

w sprawie zmian budietu oraz zmian w budzecie miasta Eodzi na 2016 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie grninnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 151 5 i 1890), art. 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 91 

i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym 

(Dz. U. z 20 15 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 21 1, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, 

z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 

1189, 1190, 1269,1358,1513,1830 i 1890 i 2150), Rada Miejska w Eodzi 

uchwala, co nastepuje: 

9 1. Zwiqksza sie dochody budietu miasta Eodzi na 20 16 rok o kwotq 

Zwiekszenia dochod6w dokonano w: 

dziale 750 - Administracja publiczna 

rozdziale 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

dochody bieiqce 

powiatowym zadaniu pn. ,,2. W p m  z oplat i inne wpm: k) oplaty 

zwiqzane z wykonywaniem zadax5 wlasnych powiatu okreilonych ustawq 

Prawo o ruchu drogowym"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

3 2. Zwieksza siq wydatki budietu miasta Eodzi na 201 6 rok o kwotq 



Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 750 - Administracja publiczna 

rozdziale 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

grupie tvydatk6w - Inwestycj e i zakupy 

gminnym zadaniu pn. y,Rozbudowa Systemu QMATIC"; 

zgodnie z zdqcznikiem Nr 2. 

5 3. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 201 6 rok o kwotq 

Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: 

dziale 926 - Kultura fizyczna 

rozdziale 92601 - Obiekty sportowe 

dochody biezqce 

gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

5 4. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 201 6 rok o kwotq 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 926 - Kultura fizyczna 

rozdziale 9260 1 - Obiekty sportowe 

grupie wydatk6w - Inwestycj e i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Rozliczenie zakupu bramek dla obiektu sportowego 

przy ul. Rokicifiskiej 450"; 

zgodnie z zdqcznikiem Nr 2. 

3 5. Zmniejsza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 1.83 1.73 1 2% 

Zmniej szenia dochod6w dokonano w: 



dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary 

i obiekty chronionej przyrody 

rozdziale 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne 

dochody bieiqce 

gminnym zadaniu pn. ,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki 

budzetowe oraz w p m  z innych jednostek organizacyjnych: i) dochody 

Zarzqdu Zieleni Miejskiej: - dochody Ogrodu Botanicznego 

i Zoologicznego"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

5 6. Zrnniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 201 6 rok o kwote 8.884.555 zl 

Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 

1) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwotq 3.851.846 zl 

rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

gminnych zadaniach pn.: 

a) ,,Wydatki jednostki budzetowej Zarzqd Zieleni Miejskiej" 3.146.246 zl 

- grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 5 1.724 z'i, 

- grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 2.164.968 zl, 

- grupie wydatk6w - Zadania statutowe 929.554 zl, 

b) ,,Utrzymanie teren6w zieleni wraz z towarzyszqcq infrastruktwrq oraz 

dostawy wody i energii" 705.600 zl 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe; 

2) dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary 

i obiekty chronionej przyrody o kwote 5.032.709 zl 

rozdziale 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne 

a) grupie wydatkdw - Zadania statutowe 271.400 zl 

gminnym zadaniu pn. ,, Wydatki j ednostki budietowej dotyczqce 

ogrodu botanicznego i zoologicznego", 

b) grupie wydatk6w - Inwestycj e i zakupy 4.761.309 23: 



gminnych zadaniach pn. : 

- ,,Modernizacja pomieszczefi wewnqtrznych w pawilonie malych 

ssak6w oraz rozbudowa wybieg6w zewnqtrznych" - zadanie ujqte 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 342.976 21, 

- ,,Prate przygotowawcze do realizacji wielkokubaturowego obiektu 

hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie 

Zoologicznym w Lodzi" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej 1.918.333 zl, 

- ,,Poprawa komfortu zwiedzania lbdzkiego ZOO - czqiciowa 

przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach - budzet 

obywatelski" 2.500.000 zl; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 7. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 20 16 rok o kwotp 122.19 1.378 zl 

Z-tviqkszenia wydatk6w dokonano w: 

1) dziale 600 - Transport i IqcznoSC 80.104.862 21 

a) rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi 

gminne) 50.329.862 zl 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

powiatowych zadaniach pn.: 

- ,,Budowa Wadu dr6g rowerowych na terenie miasta" - zadanie ujpte 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 5.480.000 zl, 

- ,,Modernizacja i budowa chodnik6w i odwodnienia" 2.000.000 z1, 

- ,,Modernizacja i przebudowa dr6g" 4.500.000 zl, 

- ,,Przebudowa dr6g na terenie Polesiayy 11.000.000 zl, 

- ,,Budowa al. Ko3ciuszki na odc. od ul. Radwahskiej do 

ul. W6lcza1iskiej" 10.000.000 21, 

- ,,Wqzel Multimodalny przy Dworcu L6di - Fabrycznayy - zadanie 

ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 6.658.396 zl, 



- ,,Przebudowa ukladu drogowego wok61 Multimodalnego Dworca 

L6di - Fabryczna" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej 9.690.340 zl, 

- ,,Program Nowe Centrum Lodzi - przebudowa infrastruktury wokdl 

Dworca L6di - Fabryczna" - zadanie ujqte w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 739.287 zl, 

- ,,Dokumentacja dotyczqca dr6g stanowiqcych dojazdy do wqzl6w na 

S 14" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

205.000 zl, 

- ,,Budowa dojazdu do wqzla ,,BrzezinyV na autostradzie Al" 

- zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 46.839 22, 

- ,,Przedh&enie Al. Wl6kniarzy od DK1, na p6lnocny zach6d do wqzla 

,,Aleksandr6w L" (S-14)" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej 10.000 zl, 

b) rozdziale 600 16 - Drogi publiczne gminne 27.775.000 z2 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnych zadaniach pn.: 

- ,,Przebudowa dr6g na osiedlu Sikawayy - zadanie ujqte w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 1.275.000 zl, 

- ,,Przebudowa ulic po inwestycjach wsp6lfinansowanych przez ISPA" 

25.000.000 zl, 

- ,,Przebudowa dr6g na Osiedlu Andrzej6wn 1.500.000 zl, 

c) rozdziale 60017 - Drogi wewnqtrzne 2.000.000 zl 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Przebudowa ul. Grota - Roweckiego na 

odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Tatrzafiskiej"; 

2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotq 

a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomoiciami 500.000 zl 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki zwipane z prowadzonymi przez 

Wydzial zadaniami", 

b) rozdziale 70095 - Pozostala dzialalnoid. 4.750.000 zl 



grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnych zadari pn.: 

- ,,Miasto Kamienic - rozliczenie inwestycji" 400.000 zl, 

- ,,Dom Wielopokoleniowy dla os6b niespokrewnionych 

- uruchomienie pilotaiowego budynku mieszkalnego z pulq 

mieszkafi przystosowanych dla senior6wya - zadanie ujqte 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 150.000 zl, 

- ,,Modemizacja i adaptacja budynk6w poloionych w Lodzi przy 

Al. KoSciuszki 19 i ul. W6lczariskiej 36" - zadanie ujqte 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 3.000.000 zl, 

- ,,Miasto Kamienic" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej 1.200.000 zl; 

3) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotp 8.781.000 zl 

a) rozdziale 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

120.000 zl 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Zakup samochodu na potrzeby Urzpdu", 

b) rozdziale 75095 - Pozostala dzidalnoSd 8.661.000 zl 
, 

grupie wydatk6w - Wniesienie wld.ad6w do sp6lek 

gminnym zadaniu pn. ,,Wniesienie wkladu pieniqinego na 

podwyiszenie kapitah zakladowego oraz objqcie udzial6w 

w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z 0.0."; 

4) dziale 754 - Bezpieczelistwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 

o kwotq 

rozdziale 75495 - Pozostala dzialalnoS6 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Modernizacja i adaptacja budynk6w poloionych 

w Lodzi przy ul. W6lczafiskiej 121/123 dla potrzeb Straiy Miejskiej oraz 

Centrum Zarzqdzania Kryzysowego" - zadanie ujpte 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 



5) dziale 801 - OSwiata i wychowanie o kwote 3 12.234 zl 

a) rozdziale 80 130 - Szkoly zawodowe 277.079 zl 

grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem Srodk6w, 

o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

powiatowym zadaniu pn. ,,Projekt ,,Nowoczesne technologie 

pomiarowe szansa, na lepsza, pracq", 

b) rozdziale 80 140 - Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz 

oSrodki doksztalcania zawodowego 21.763 zl 

grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem Srodkbw, 

o kt6rych mowa w art. 5 ust. I pkt 2 i 3 

powiatowym. zadaniu pn. ,,Projekt ,,Coaching w doradztwie 

zawodowym" (,,No Aim No Gain")", 

c) rozdziale 80 195 - Pozostala dzialalnoSd 13.392 zl 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki zwiqane z upowszechnianiem 

rezultat6w projektu GRUNDTVIGA"; 

6) dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotq 

a) rozdziale 85 1 1 1 -Szpitale ogdlne 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnyrn zadaniu pn. ,,Przebudowa bloku operacyjnego wraz 

z zakupem niezbednego wyposaienia dla Centrum Medycznego 

im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.", 

b) rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 1.100.000 zl 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnych zadaniach pn. : 

- ,,Dofinansowanie termomodernizacji budynk6w Miejskiego Centrum 

Medycznego ,,BahtyX w Eodzi" 1 .OOO.OOO 21, 

- ,,Dofinansowanie termomodemizacji budynku Miejskiego Centrum 

Medycznego ,,G6maY' w Lodzi w lokalizacji przy 

ul. Cieszkowskiego 6" 100.000 zi; 

7) dziaIe 852 - Pomoc spoleczna o kwotq 



a) rozdziale 85204 - Rodziny zastqpcze 71.052 zl 

grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i sldadki 

powiatowym zadaniu pn. ,,Koordynatorzy rodzinnej pieczy 

zastqpczej", 

b) rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny 

grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

gminnym zadaniu pn. ,, Wspieranie rodziny przez asystent6w rodziny 

oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczna", 

c) rozdziale 85219 - OSrodki pomocy spolecznej 1.111.447 zl 

gminnych zadaniach pn.: 

- ,,Wydatki na utrzymanie oSrodk6w pomocy spolecznej" 1.046.607 zl 

- grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

153.184 zl, 

- grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i sldadki 893.423 zl, 

- ,,Wydatki na utrzymanie Wydziah Wspierania Rodzinnej Pieczy 

Zastqpczej" 52,944 zl 

- grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

17.419 21, 

- grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i sklradki 35.525 zl, 

- ,,Koszty obshgi programu ,,Aktywny samorzqd" 11.896 zl 

- grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i sldadki 7.920 zl, 

- grupie wydatk6w - Zadania statutowe 3.976 zl; 

8) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwotq 1.946.198 zl 

a) rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

1.080.000 zl 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnych zadaniach pn. : 

- ,,Urzqdzenie zieleni na trasie WZ" 

- ,,Budowa silowni oraz dokonczenie budowy alejki w Parku im, Gen. 

M. Zaruskiego" 80.000 zl, 

b) rozdziale 900 13 - Schroniska dla zwierzqt 16.198 zl 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 



gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki jednostki budietowej - Schronisko dla 

Zwierzqt", 

c) rozdziale 90015 - Oiwietlenie ulic, plac6w i dr6g 850.000 zl 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Budowa oSwietlenia ulic"; 

9) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq 

a) rozdziale 921 14 - Pozostale instytucj e kultury 100.000 zl 

grupie wydatk6w - Dotacje 

gminnym zadaniu pn. ,,Pozostale instytucj e kultury", 

b) rozdziale 92 1 95 - Pozostala dzialalnoSC 2.000.000 zl 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnyrn zadaniu pn. ,,Budowa, przebudowa i renowacja budynkbw 

przy ul. Przedzalnianej nr 91" - zadanie ujqte w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej; 

1 0) dziale 926 - Kultura fizyczna w wysokoici 15.903.456 zl 

a) rozdziale 92601 - Obiekty sportowe 14.903.456 zl 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnych zadaniach pn.: 

- ,,Budowa stadionu przy Al. Pilsudskiego 138" - zadanie ujqte 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 6.223.456 zl, 

- ,,Program wykorzystania obszar6w rekreacyjnych Lodzi w celu 

stworzenia Regionalnego Centnun Rekreacyjno - Sportowo 

- Konferencyjnego - etap I1 ,,Przebudowa Stadionu Miejskiego 

przy Al. Unii" zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej 8.180.000 zl, 

- ,,Program wykorzystania obszar6w rekreacyjnych w Lodzi w celu 

stworzenia Regionalnego Centrurn Sportowo - Konferencyjnego etap 

I ,,Hala widowiskowa" - wydatki zwiqzane z rozliczeniem, nadzorem 

i doposaieniem obiektu" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej 500.000 zl, 

b) rozdziale 92695 - Pozostala dzialalnoSC 1.000.000 zl 



grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnyrn zadaniu pn. ,,Modernizacja sal gimnastycznych wraz 

z zapleczem w obiektach oiwiatowych"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

Ij 8. Zwiqksza siq deficyt budietu miastaLodzi na 2016 rok o kwotq 115.138.554 zl 

5 9. Zwiqksza siq przychody w 2016 roku o kwotq 115.138.554 zl 

z tego: 

1) zmniej sza siq przychody pochodzqce z dhgoteminowego kredytu 

bankowego na rynku kraj owym o kwotq 36.400.000 zl 

2) zwiqksza siq przychody pochodzqce z wolnych Srodk6w jako nadwyiki 

Srodk6w pieniqinych na rachunku bieiqcym budietu o kwotq 151.538.554 zl 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 3. 

Ij 10. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 20 16 rok o kwotq 35.000 zl 

Zmiejszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 758 - R6zne rozliczenia 

rozdziale 75 8 18 - Rezenvy og6lne i celowe 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Rezenva celowa na wydatki zwiqzane z inicjatywami 

lokalnymi"; 

zgodnie z zdqcznikiem Nr 2. 

Ij 11. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 20 16 rok o kwotq 35.000 zl 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 63 0 - Turystyka o kwotq 

rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 



p p i e  wydatk6w - Dotacje 

grninnyrn zadaniu pn. ,,Upowszechnianie turystyki"; 

zgodnie z zdqcznikiem Nr 2. 

5 12. Dokonuj e siq przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi 

na 20 16 rok wydatk6w: 

1) dziale 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnoid 

w grninnym zadaniu pn. ,,Upowszechnienie dzidari wspomagajqcych 

rozw6j demokracji w zakresie dotyczqcym realizacji Budietu 

Obywatelskiego" 

z grupy wydatk6w - Dotacje 

do grupy wydatk6w - Zadania statutowe; 

2) w dziale 85 1 - Ochrona zdrowia kwotq 

a) rozdziale 85 12 1 - Lecznictwo ambulatoryjne 

grupie wydatk6w - Inwestycj e i zakup y 540.000 zl 

- z gminnego zadania pn. ,,Wykonanie kompleksowej dokumentacji 

technicznej i proj ektowej urnoiliwiaj qcej przeprowadzenie 

terrnomodernizacji budynk6w Zespoh Opieki Zdrowotnej L6di - 

Bdty"  140.000 23. 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wykonanie kompleksowej 

dokumentacji technicznej i' projektowej umoiliwiajqcej 

przeprowadzenie tennomodernizacji budynk6w Miejskiego Centrum 

Medycznego ,,Bahtyn w Lodzi", 

- z gminnego zadania pn. ,,Zakup wyposaienia medycznego 

i niemedycznego do Miejskiej Przychodni ,,Dqbrowa" ul. Tatrzafiska 

109 - budiet obywatelski" 80.000 zl 

na realizacj 9 grninnego zadania pn. ,,Zakup wyposaienia 

medycznego i niemedycznego do Miejskiego Centrum Medycznego 

,,G6rnaYy ul. Tatrzariska 1 09 - budzet obywatelski", 



- z gminnego zadania pn. ,,Tennomodernizacja budynku Miejskiej 

Przychodni Wieloprofilowej ,,~r6drnie~cie" przy ul. Pr6chnika 1 1 

- budzet obywatelski" 320.000 zl 

na realizacj q gminnego zadania pn. ,,Tennomodernizacj a budynku 

Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z 0.0. przy 

ul. Pr6chnika 11 - budiet obywatelski", 

b) rozdziale 85 154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi 500.000 zl 

grupie wydatk6w - Dotacje 

z gminnego zadania pn. ,,Miejski Program Profilaktyki 

i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych - adaptacja i remont 

hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. 

bl. R. Chylifiskiego w lodzi 

na realizacjq grninnego zadania pn. ,,Miejski Program Profilaktyki 

i Rozwivywania Problem6w Alkoholowych - adaptacja i remont 

hostelu na potrzeby Miej skiego Centrum Terapii i Pro filalctyki 

Zdrowotnej im. bl. R. Chylifiskiego w lodzi"; 

3) w dziale 853 - Pozostde zadania w zakresie polityki spolecznej kwotq 167.000 zl 

rozdziale 85305 - Zlobki 

z grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Miejski Zesp6l ZIobk6wy' 

do grupy wydatk6w - hwestycj e i zakupy 

na realizacjp grninnego zadania pn, ,,Poprawa bazy technicznej 

w budynkach ilobk6wn; 

zgodnie z zdqcznikiem Nr 2. 

5 13. Dokonuje siq zmiany w ,,Planie dochod6w rachunku dochodbw jednostek, 

o kt6rych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatk6w nimi finansowanych na 2016 rok", zgodnie 

z zdqcznikiem Nr 5. 

3 14. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 



5 16. W uchwale Nr XXII/53 1/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 201 5 r. 

w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 201 6 rok, wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

1) § 7 - 8 otrzymujq brzmienie: 

,,§ 7. Deficyt budietu Miasta wynosi 139.941.861 zl 

i zostanie sfinansowany: 

1) dlugoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym 

w wysokoici 115.335.958 zl 

2) poiyczkami z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysokoici 3.500.000 z'r 

3) wolnymi Srodkami jako nadwyikq Srodk6w pieniqinych na rachunku 

biezqcym budzetu, wynikajqcych z rozliczeli kredyt6w i poiyczek z lat 

ubieg'rych w wysokoici 21.105.903 z'r 

5 8. Ustala siq przychody budietu w wysokoSci 346.144.457 zl 

pochodzqce: 

1) z dkugoterminowych kredyt6w bankowych na rynku zagranicznym 

w wysokoSci 170.000.000 z'r 

2) z poiyczek z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysokoici 3.500.000 z'r 

3) z wolnych Srodk6w jako nadwyiki Srodk6w pieniqinych na rachunku 

bieiqcym budietu, wynikajqcych z rozliczefi kredyt6w i poiyczek z lat 

ubieglych w wysokoici 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 4." 

otrzymuj e brzmienie: 

,,§ 10. OkreSla siq limit zobowiqzafi z tytulu zaciqganych kredyt6w 

i poiyczek na pokrycie wystqpujqcego w ciqgu roku przejSciowego 

deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, sp'ratq wczeiniej 

zaciqgniqtych zobowiqzari z tytu'ru poiyczek i kredytdw oraz wykupu 

obligacji do wysokoSci 506.582.500 zYY; 



3) Zalqcznik Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta 

todzi na 20 16 rok" otrzymuj e brzrnienie jak w zalqczniku Nr 6 do niniej szej uchwaly. 

ij 17. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie 

przewidzianym dla akt6w prawa miejscowego. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Eodzi 

Mir I * P T o R  sldwa Mdczkowska 
DS. I'iA 



Uzasadnienie 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budketu oraz zmian 

w budiecie miasta Lodzi na 20 16 rok. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok dochod6w i wydatk6w 

/tj 1 - 2 uchwaly). 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 150.000 21, z tego: 

9 dochod6w w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazd6w w powiatowym zadaniu pn. 

,,2. Wplywy z oplat i inne w p m :  k) oplaty zwiqzane z wykonywaniem zadafi wlasnych 

powiatu okreSlonych ustawq Prawo o ruchu drogo-tvym"; 

9 wydatk6w w Wydziale Informatyki z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania 

majqtkowego pn. ,,Rozbudowa Systemu QMATIC". 

~ r o d k i  w wysokoSci 150.000 zl przeznaczone zostanq na rozbudowq funkcjonujqcego 

w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazd6w ,,Systemu QMATIC" (system kolejkowania) 

o dodatkowy modul, dziqki kt6remu usprawniona zostanie obshga mieszkdc6w 

zalatwiajqcych sprawy zwiqzane z wydawaniem uprawniefi do kierowania pojazdami 

w Oddziale Praw Jazdy. 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wejda, w iycie przepisy, na podstawie kt6rych zacznie 

funkcjonowad Centralna Ewidencja Pojazd6w i Kierowc6w (tzw. CEPiK 2.0) w zwiqzku 

z czym w drugim p6lroczu 2016 r. naleiy spodziewad siq wzrostu liczby mieszkdc6w 

chcqcych uzyska6 prof3 kandydata na kierowcq lub odebrad uprawnienia do kierowania 

poj azdem. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok dochod6w i wydatk6w 

{B 3 - 4 uchwaly). 

W budiecie dokonuje siq zwiqkszenia w Wydziale Sportu o kwotq 1.122 zl, z tego: 

P dochod6w w gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostde: - inne"; 

9 wydatk6w z przeznaczeniem na realizacjq grninnego zadania majqtkowego pn. 

,,Rozliczenie zakupu bramek dla obiektu sportowego przy ul. Rokiciriskiej 450". 



Wprowadzenie ww. zadania majqtkowego zwiqzane jest z korekta podatku VAT za 20 15 r. do 

zadania pn. ,,Zakup bramek dla obiektu sportowego przy ul. Rokciliskiej 450" zrealizowanego 

w 2015 roku. 

~ r6d lem sfinansowania wydatk6w bqdq dochody ze zwrotu podatku VAT w 201 6 r. 

Zmniejszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok dochod6w i wydatk6w 

(5  5 - 6 uchwaky). 

W budiecie na 201 6 rok dokonuje siq zmniejszenia w Zarzqdzie Zieleni Miejskiej: 

> dochod6w w wysokoici 1.831.731 zl w gminnym zadaniu pn. ,,3. Dochody realizowane 

przez komunalne jednostki budietowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: 

i) dochody Zarzqdu Zieleni Miejskiej: - dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego"; 

> wydatk6w w wysokoici 8.884.555 zl, z tego z niiej wymienionych z a d d  pn.: 

wydatki b ieiqce: 

,,Wydatki jednostki budietowej Zarzqd Zieleni Miejskiej" w wysokoici 3.146.246 zl; 

,,Utrzymanie teren6w zieleni wraz z towarzyszqcq infiastruktura, oraz dostawy wody 

i energii" w wysokoici 705.600 zl; 

,,Wydatki jednostki budietowej dotyczqce ogrodu botanicznego i zoologicznego" 

w wysokoici 271.400 21; 

wydatki majqtkowe: 

,,Modernizacja pornieszczefi wewnqtrznych w pawilonie malych ssak6w oraz 

rozbudowa wybieg6w zewnqtrznych" w wysokoSci 342.976 zl - zadanie ujqte 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

,,Prate przygotowawcze do realizacji wielkokubaturowego obiektu hodowlano 

- wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Lodzi" w wysokoici 

1.9 18.333 zl - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

,,Poprawa komfortu zwiedzania 16dzkiego ZOO - czqiciowa przebudowa alejek oraz 

zieleni w ich okolicach - budiet obywatelski" w wysokoSci 2.500.000 23.. 

Powyisze zmiany wynikajq z planowanego powolania sp6lki z ograniczonq 

odpowiedzialno4ciq, do zadali kt6rej bqdzie naleialo prowadzenie Miejskiego Ogrodu 

Zoologicznego. 



Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok wydatk6w (5  7 

uchwaly). 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia wydatk6w w wysokoSci 122.191.378 zl, 

z tego w: 

Zarzqdzie Dr6g i Transportu w wysokoSci 80.954.862 zl z przeznaczeniem na realizacjq 

nizej wymienionych zadajl majqtkowych: 

powiatowych pn. : 

> ,,Modernizacja i budowa chodnik6w i odwodnienia" w wysokoSci 2.000.000 23.; 

Zwiqkszenie 5rodk6w na zadaniu wynika z koniecznoici przeprowadzenia nastqpujqcych 

prac: 

- modernizacji chodnika w ul. Lutomierskiej od ul. Zachodniej do ul. Zgierskiej, 

- modernizacji chodnika w ul. Wici od ul. Rydzowej do ul. Rojnej, 

- modernizacji chodnika w ul. Zeromskiego od ul. ZieIonej do ul. 6 Sierpnia, 

- modernizacj i chodnika w ul. Limanowskiego od ul. Zachodniej do ul. Zgierskiej . 

> ,,Modernizacja i przebudowa dr6gn w wysokoSci 4.500.000 zi; 

Zwigkszenia Srodk6w dokonuje sig w zwipku z koniecznoSciq uzupelnienia o czqSd 

niezrealizowanq przebudowanych wczeiniej i planowanych do przebudowy odcink6w 

drdg gruntowych oraz koficzqcq sig wainoSciq dokumentacji projektowej dla tych 

odcink6w. 

'P ,,Przebudowa dr6g na terenie Polesia" w wysokoSci 1 1.000.000 zl; 

~ rodk i  przeznaczone zostanq na przebudowq dr6g wraz z budowq odwodnienia 

i realizacjq terendw zielonych na terenie Polesia. 

Jest to konieczne z uwagi na mocno zdegradowany obszar i bardzo zly stan techniczny 

infkastruktury w tym rej onie. 

> ,,Budowa al. KoSciuszki na odc. od ul. RadwaJiskiej do ul. W61czafiskiejn w wysokoici 

10.000.000 21; 



W zwiqzku z zakoliczeniem opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy 

i budowy al. KoSciuszki majqc na wzglqdzie usprawnienie istniejqcego ukladu 

komunikacyjnego i poprawq skomunikowania centrum miasta z rejonem al. Politechniki 

zachodzi koniecznoSd wprowadzenia powyzszego zadania do budietu Miasta. 

powiatowych, ujetych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.: 

9 ,,Budowa ukladu dr6g rowerowych na terenie miasta" w wysokoSci 5,480.000 21; 

Zwiqkszenie naklad6w finansowych na zadaniu pozwoli na dalszq rozbudowq ukladu dr6g 

rowerowych w mieScie, co przyczyni siq do promowania aktywnoici i zdrowego stylu 

mcia a takze do dalszego rozwoju zr6wnowaionej komunikacji oraz ochrony Srodowiska, 

W ramach zwiqkszonych Srodk6w na 201 6 r. planowana jest: 

budowa dr6g rowerowych w: ul. Bandurskiego na odc. Krzemieniecka 

- Bandurskiego, ul. Paderewskiego odc. Rzgowska - Politechniki, ul. Drewnowskiej, 

realizacja dokumentacji projektowej na budowq Scieiek rowerowych w: ul. Zgierskiej 

(Warszawska - Zgierska), rondo SolidarnoSci, ul. LagiewnickdSikorskiego 

(Warszawska - Zgierska), ul. Zgierska (rondo BiSyka - Poziomkowa), 

stojaki rowerowe, pasy rowerowe, sierzanty, przejazdy. 

Na zadaniu uwzglqdniono r6wniez zwiqkszenie z tyt~~h nie wydatkowania Srodk6w 

w roku ubieglym (kwota 480.000 21). Ze wzglqdu na przedhiajqce siq w 2015 r. 

postqpowanie przetargowe pn. ,,Budowa drogi rowerowej wzdhi  alei Bandurskiego, 

Mickiewicza i Pilsudskiego, od ulicy Krzemienieckiej do ulicy Kopcifiskiego" nie bylo 

moiliwe zrealizowanie prac, kt6re byriy zaplanowane na etapie przygotowania przetargu 

do wykonania w 2015 r. Tyrn samym nie zostaly wydatkowane Srodki przewidziane na 

realizacjq rob6t. 

9 ,,Wqzel Multimodalny przy Dworcu L6di - Fabryczna" w wysokoSci 6.658.396 zl; 

Powyzsza zmiana ma na celu dostosowanie planu do wartogci kosztorysowej projektu 

z uwzglqdnieniem dotychczas poniesionych wydatk6w i zobowiqzafi 2015 r., kt6rych 

platno56 przypada na rok 201 6. Ponadto w zwiqzku z planowanym zakoliczeniem zadania, 

w roku bieiqcym, istnieje koniecznoSC zapewnienia naklad6w finansowych na jego 

realizacj q. 



9 ,,Przebudowa ukladu drogowego wok61 Multimodalnego Dworca L6di - Fabryczna" 

w wysokoici 9.690.340 zi; 

Powyzsze zwiqkszenie jest niezbqdne w celu dostosowania planu do wartoSci 

kosztorysowej projektu z uwzglqdnieniem dotychczas poniesionych wydatk6w 

i zobowiqzafi 2015 r,, kt6rych platno46 przypada na rok 201 6 oraz umoiliwi wszczqcie 

procedur przetargowych na przebudowq dr6g: Skladowej, Knychalskiego, Lindleya oraz 

Wierzbowej od Nowowqglowej do Tuwima. 

9 ,,Program Nowe Centrum Lodzi - przebudowa infrastruktury wok61 Dworca L6di 

- Fabryczna" w wysokoici 739.287 zl; 

Zwiqkszenie planu wydatk6w zwiqzane jest z dostosowaniem planu do wartoici 

kosztorysowej projektu z uwzglqdnieniem dotychczas poniesionych wydatkdw 

i zobowiqG 2015 r., kt6rych platnoSC przypada na rok 201 6. Ponadto w zwiqzku 

z planowanym zakol'lczeniem zadania, w roku bieiqcym, istnieje koniecznoS6 

zapewnienia naklad6w finansowych na j ego realizacj q. 

P ,,Dokumentacja dotyczqca dr6g stanowiqcych dojazdy do w~zl6w na S 14" w wysokoici 

205.000 zl; 

Powyzsza zmiana podyktowana jest koniecznoiciq dostosowania planu do wartoici 

kosztorysowej projektu z uwzglqdnieniem dotychczas poniesionych wydatkdw 

i zobowiqzd 2015 r., kt6rych platno56 przypada na rok 2016 oraz z koniecznoici 

uregulowania platnoici z tytuliu wyroku sqdowego na rzecz Egis Poland Sp. z 0.0. z tytulu 

wyplaty brakujqcego za wykonane dzielo wynagrodzenia zwipanego z naliczeniem kary 

umownej . 

9 ,,Budowa dojazdu do wqzla ,,BrzezinyX na autostradzie Al" w wysokoici 46.839 zl; 

Powyzsza zmiana wynika z koniecznoici dostosowania planu do wartoici kosztorysowej 

proj ektu z uwzgl~dnieniem dotychczas poniesionych wydatk6w i zobowipan 20 15 r., 

kt6rych platnoi6 przypada na rok 20 16 oraz wynika z koniecznoici zapewnienia Srodk6w 



w zwiqzku z planowanym podpisaniem umowy na wykonanie prac projektowych, kt6ra 

bqdzie realizowana w okresie dwuletnim tj. w roku 20 16 i 20 17. 

> ,,Przedhienie Al. Wl6kniarzy od DKI, na p6lnocny zach6d do wqzla ,,Aleksandrbw L" 

(S-14)" w wysokoSci 10.000 zl; 

Wprowadzenie powyiszego zadania do WPF i jego realizacja wynika z f&tu, 

i i  w chwili obecnej &lad drogowy miasta nie posiada dr6g o pararnetrach pozwalajqcych 

na obshgq wqzl6w drogi ekspresowej S 14. Wqzel bpdzie mbgl by6 obslugiwany dziqki 

now0 wybudowanej drodze bqdqcej przedhieniem Al. Wl6kniarzy w kierunku p6lnocno 

- zachodnim. Obecnie droga ta nie istnieje w zwiqzku z czym bez jej wybudowania nie 

bqdzie moiliwoSci podpiqcia tego obszaru Lodzi do wqzla. 

gminnych pn. : 

> ,,Przebudowa dr6g na osiedlu Sikaway' w wysokoSci 1.275.000 z$ - zadanie ujqte 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

Ze wzglqdu na koniecznoib zapewnienia odwodnienia dla dr6g objqtych przebudowq na 

osiedlu Sikawa niezbqdne jest wybudowanie w bieiqcym roku zbiorczego kanah 

deszczowego w ulicy Brzeziliskiej na odcinku od ul. M m w o w e j  do ul. Pstrowskiego 

(kwota 1.000.000 21). 

Ponadto w zwipku z przedluiajqcym siq czasem trwania postqpowania przetargowego 

w 2015 r. pn. ,,Rozbudowa ul. Beskidzkiej oraz budowa kanalu deszczowego 

w ul. Mmurowej" a takie koniecznoiciq koordynacji prac z Wydzialem Gospodarki 

Komunalnej nie bylo moiliwe zrealizowanie rob6t, kt6re byly zaplanowane na etapie 

przygotowania przetargu do wykonania w 2015 r. Tym samym w roku ubieglym nie 

zostaly wydatkowane Srodki w kwocie 275.000 zl przewidziane na ich realizacjq. 

P ,,Przebudowa ulic po inwestycjach wsp6lfinansowanych przez ISPA" w wysokoici 

25.000.000 zl; 



Ze wzglqdu na koniecznoSd zapewnienia do korica roku 2016 uzyskania efektu 

ekologicznego dla projektu ,,Wodociqgi i oczyszczalnia Sciek6w w Lodzi 11" niezbqdne 

jest przebudowanie do'korica bieiqcego roku kolejnych 10 krn dr6g, przez L6dzkq Sp6lkq 

Infrastrukturalnq, dla kt6rych zostala wykonana kanalizacja sanitarna i deszczowa. 

Powyzszy projekt wsp6lfinansowany jest ze Srodk6w UE i poiyczki udzielonej przez 

Woj ew6dzki Fundusz Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez LSI brak osiqgniqcia wspomnianego wyiej 

efektu moie skutkowaC koniecznoiciq zwrotu pozyczki udzielonej przez WFOS~GW na 

realizacjq projektu. W zwiqzku z powyiszym niezbqdne jest zwiqkszenie o 25.000.000 zl 

Srodk6w przeznaczonych na przebudowq ulic po inwestycjach wsp61.finansowanych 

przez ISPA. 

> ,,Przebudowa dr6g na Osiedlu Andrzej6wn w wysokoSci 1.500.000 zl; 

Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na utwardzenie dr6g gruntowych na terenie 

Osiedla Andrzej6w. KoniecznoSd przebudowy dr6g uzasadniona jest ich bardzo zlym 

stanem technicznym, co potwierdzajq wplywajqce do ZDiT wnioski mieszkaric6w osiedla 

dotyczqce zlego stanu infrastruktury drogowej . 

9 ,,Przebudowa ul. Grota - Roweckiego na odcinku od ul, Przybyszewskiego do 

ul. Tatrzariskiej" w wysokoici 2.000.000 zl; 

Przychylajqc sip do licznych pr6Sb mieszkaf1c6w i Sp6ldzielni Mieszkaniowej oraz biorqc 

pod uwagq zly stan techniczny nawierzchni zasadne jest wprowadzenie ww. zadania do 

budietu Miasta. 

> ,,Budowa oSwietlenia ulic" w wysokosci 850.000 21.; 

Powyisze zwiqkszenie spowodowane jest koniecznoSciq zrealizowania w bieiqcym roku 

budowy oSwietlenia gl6wnie wedlug projektbw, dla kt6rych koricza, siq terminy wainoSci. 

W przewaiajqcej wiqkszoici projekty te zostaly wykonane ze Srodk6w przekazanych 

przez Rady Osiedla w ramach algorytrnu. 



Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomoici w wysokoici 500.000 zl 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki zwiqzane z prowadzonymi 

przez Wydzial zadaniami". 

Zwiqkszenia wydatkbw dokonuje sit; w zwiqzku: 

9 z wyrokiem Sqdu Okrqgowego w Lodzi sygn. akt I1 C 225114 z dnia 3 marca 20 15 r. oraz 

Sqdu Apelacyjnego w Lodzi sygn. akt. I ACa 648115 z dnia 18 listopada 2015 r. 

Miasto zostalo zobowiqzane zgodnie z ww. wyrokami do nabycia na rzecz Miasta L6di 

nieruchomoSci przy ul. Lagiewnickiej 161. 

9 z rekomendacjq za wniesieniem apelacji od Wyroku Sqdu Okrqgowego w Lodzi 11 

Wydzial Cywilny z dnia 18 grudnia 20 15 r. sygn. akt I1 C 18911 5. Po wezwaniu Sqdu, 

zajdzie koniecznoSC pokrycia koszt6w apelacji od ww. wyroku (dotyczy nieruchomoSci 

polozonej w Lodzi przy ul. Lublinek 27). 

Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w wysokoSci 550.000 zl 

z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gmi~lnych z a d d  pn.: 

9 ,,Miasto Karnienic - rozliczenie inwestycji" w wysokoSci 400.000 zl; 

Zabezpieczenie ww. Srodk6w wynika z koniecznoici wykonania rob6t dodatkowych 

w ramach I1 etap6w rob6t inwestycyjnych dotyczqcych nieruchomoici przy ul. Jaracza 32, 

Piotrkowskiej 54, Ogrodowej 24, Gddskiej 25. 

9 ,,Dom Wielopokoleniowy dla os6b niespokrewnionych - uruchornienie pilotaiowego 

budynku mieszkalnego z pulq mieszkah przystosowanych dla senior6wyy w wysokoSci 

150.000 zl - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

W zwiqzku z zakoliczeniem procedury przetargowej dotyczqcej zarn6wienia publicznego 

na ,,Przebudowq i nadbudowq budynk6w poloionych na nieruchomoSci przy 

ul. W6lczafiskiej 168 w Lodzi" zachodzi koniecznoSC zwiqkszenia Srodk6w na realizacjq 

ww. zadania. 

Biurze ds. Inwestycji w wysokoSci 22.103.456 zl z przeznaczeniem na realizacjq nizej 

wymienionych gminnych z a d d  majqtkowych pn.: 



P ,,Modernizacja i adaptacja budynk6w po3.oionych w Lodzi przy Al. KoSciuszki 19 i ul, 

Wcilczaiiskiej 36" w wysokoici 3.000.000 zl - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej; 

Realizacja inwestycji polegad bqdzie na kompleksowym remoncie i renowacji 

zabytkowych budynk6w. Na parterze glbwnego budynku znajdujqcego siq przy 

Al. KoSciuszki gdzie ma powstad lapidarium detalu architektonicznego Lodzi, w kt6rym 

majq siq znaleid elementy architektoniczne z wyburzanych budynk6w oraz najnowsze 

plany i makiety przygotowywane przez urbanistciw. 

P ,,Miasto Kamienic" w wysokoici 1.200.000 7, - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej; 

W zwiqzku z odkryciem pod warstwami farb nowych polichromii i mazerunk6w duzo 

starszych i o wysokich walorach historycznych i artystycznych w remontowanym 

budynku przy ul. Tuwima 17 (Dom Otto Gehliga), L6dzki Wojew6dzki Konsenvator 

Zabytkciw wydal decyzjq o wstrzymaniu prac na czqSci budynku do czasu opracowania 

nowego programu prac konserwatorskich i uzyskania nowej decyzji na prowadzenie tych 

prac. Ponadto okazalo siq, ze podloie na kt6rym znajduja, siq polichromie na suficie 

w pomieszczeniu salonu jest w bardzo zlym stanie technicznym i aby uratowad cenne 

malowidla naleiy je zdjqd z sufitu tzn. wykonad tzw. transfer powrotny, sa, to bardzo 

kosztowne i skomplikowane prace konsenvatorskie jednak niezbqdne dla wlaSciwego 

zrealizowania inwestycji. 

Na podstawie now0 opracowanego programu prac konsenvatorskich wydana zostala 

decyzja na prowadzenie prac konsenvatorskich, wykonane nowe kosztorysy i protokoly 

konicznoSci, ktcire okreilily wartoid i zakres prac dodatkowych. 

> ,,Modernizacja i adaptacja budynk6w poloionych w Lodzi przy ul. W6lcza~5skiej 1211123 

dla potrzeb Straiy Miejskiej oraz Centrum Zarzqdzania Kryzysowego" w wysokoici 

3.000.000 zl - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 



Realizacja inwestycji bqdzie polegala na przebudowie, rozbudowie (nadbudowie) oraz 

zmianie uiytkowania istniejqcego zespoh budynk6w dawnej szkoly na M c j e  biurowe. 

Przewiduje siq r6wniei zagospodarowanie terenu, budowq dr6g wewnqtrznych oraz 

przebudowq zjazdu na ul. W6lczaiiskq. Kompleks budynk6w stanowil bqdzie siedzibq 

Strajy Miej skiej i Centrum Zarzqdzania Kryzysowego. 

Z uwagi na planowane rozpoczqcie inwestycji drogowej przebiegajqcej przez 

nieruchomoSd przy ul. Kilidskiego 8 1, Strai Miejska potrzebuje nowej siedziby. Ponadto 

w obecnej siedzibie Straiy Miejskiej oraz Centrurn Zarzqdzania Kryzysowego wystqpujq 

niekorzystne warunki lokalowe. Dodatkowo budynek obecnej siedziby Straiy Miejskiej 

jest w zlym stanie technicznym. 

9 ,,Budowa stadionu przy Al. Pilsudskiego 13 8" w wysokoici 6.223.456 23. - zadanie ujqte 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

Powyisza zmiana wynika z faktu, i i  generalny Wykonawca kontraktu na 

,,Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego przy al. Pilsudskiego 138 w Lodzi 

wraz z przebudowq ukladu drogowego" nie zrealizowal w caloici Hannonogramu 

rzeczowo - finansowego zaloionego na 2015 rok. Znacznie mniejsze nii zakladano 

wykonanie planu 20 15 roku spowodowa%o przekroczenie zaangaiowania na rok 20 16. 

Ze wzglqdu na przedh2ajqcy siq proces skladania projekt6w wykonawczych przez 

Generalnego Wykonawcq i tym samym utrudnienia w weryfikacji projekt6w i kierowaniu 

ich do realizacji, roboty budowlane przewidziane do wykonania w roku 2015 nie zostaly 

w pelni wykonane. 

Dodatkowo Iniynier Kontraktu dokonal- weryfikacji wartoici niekt6rych pozycji 

Hannonogramu rzeczowo - finansowego ze wzglqdu na ich wyraine przeszacowanie. 

Zalegle roboty, zar6wno w aspekcie rzeczowyrn jak i finansowym, zostanq zrealizowane 

w roku 2016. 

Ze wzglqdu na fakt, i i  termin zakonczenia inwestycji to 24 listopad 20 16 r., Wykonawca 

wystawi falctury koncowe rozliczenia w grudniu 2016 r. - po zakonczeniu procedury 

odbior6w i zloieniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, W zwiqzku z tyrn czqSC 

p'ratnoici nastqpi w roku 20 17. 



> ,,Program wykorzystania obszar6w rekreacyjnych Lodzi w celu stworzenia Regionalnego 

Centrurn Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap I1 ,,Przebudowa Stadionu 

Miejskiego przy Al. Unii" w wysokoSci 8,180.000 zl - zadanie ujqte w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej; 

Zwiqkszenie Srodk6w na realizacjq ww. zadania zwivane jest z koniecznoSciq 

zapewnienia finansowania na budowq hali sportowej w kwocie odpowiadajqcej wartoSci 

dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki (8.000.000 z1) oraz z wyposaieniem 

budowanego parkingu przy Al.. Unii Lubelskiej w dodatkowe automatyczne punkty 

kasowe. 

9 ,,Program wykorzystania obszarbw rekreacyjnych w Lodzi w celu stworzenia 

Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I ,,Hala widowiskowa" 

- wydatki zwiqzane z rozliczeniem, nadzorem i doposaieniem obiektu" w wysokoSci 

500.000 23: - zadanie uj qte w Wieloletniej Prognozie Finansowej ; 

Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na wykonanie: 

J fragmentu drenaiu opaskowego do przepompowni PD3 wok61 hali Atlas Arena, 

J przebudowq 162, 

J punkt6w gastronomicznych. 

Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym w wysokoSci 120.000 zl z przeznaczeniem 

na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Zakup sarnochodu na potrzeby Urzqdu". 

Tabor samochodowy Urzqdu w duiej czqSci jest wyeksploatowany, co generuje duie koszty 

utrzymania. Zakup nowych samochod6w osobowych usprawni obshgq transportowq, 

zwiqkszy bezpieczeristwo oraz obniiy koszty eksploatacji pojazd6w. 

Oddziale Nadzoru WlaScicielskiego w wysoko5ci 8.661.000 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Wniesienie wkladu pieniqinego na 

podwyiszenie kapitalu zakladowego oraz objqcie udzial6w w Miejskim Ogrodzie 

Zoologicznym Sp. z 0.0."; 



W zwiqzku z prowadzonyrni pracami nad powolaniem do iycia nowej spblki 

z kapitalowym udzialem Miasta Lodzi: Miejskim Ogrodem Zoologicznym Sp. z 0.0. 

powyisze Srodki przeznaczone zostana, na pokrycie kapitah zakladowego sp6lki przez Miasto 

E6di. W zamian za wklad pieniqiny Miasto L6di obejmie 8.661 udzial6w o wartoSci 

nominalnej 1.000 zl kaidy. 

Wydziale Edukacji w wysokoSci 312.234 zl z przeznaczeniem na realizacjq niiej 

wyrnienionych powiatowych zadari pn.: 

> ,,Projekt ,,Nowoczesne technologie pomiarowe szansa, na lepsza, pracq" w wysokoSci 

277.079 zl; 

Projekt realizowany bqdzie przez Zesp61 Szk61 Geodezyjno - Technicznych w Lodzi. 

Powyisze Srodki przeznaczone zostana, m. in. na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 

z tytulu um6w zleceri z osobami prowadzqcymi zajqcia przygotowawcze: jqzykowe, 

zawodowe, pedagogiczne oraz obshgq finansowo - rozliczeniowa, i koordynacjq projektu, 

zakup material6w wykorzystywanych przy realizacji projektu, zakup ushg dotyczqcych 

organizacji wyjazd6w dla mlodzieiy - praktyk zawodowych realizowanych u partnera 

niemieckiego, koszty podr6iy zagranicznych. 

> ,,Projekt ,,Coaching w doradztwie zawodowym" (,,No Aim No Gain")" w wysokoici 

21.763 zl; 

Powyiszy projekt realizowany jest przez L6dzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi. Nie wydatkowanie Srodk6w w 2015 r. spowodowane 

by10 przede wszystkim zmianarni termin6w platnoici na realizacjq niekt6rych zadafi 

projektu na 2016 r., po calkowitym zakoriczeniu dziald i prac na rzecz projektu. 

~rodki,  o kt6rych mowa powyiej, przeznaczone zostana, m. in. na: wynagrodzenia 

bezosobowe i pochodne na podstawie um6w cywilno - prawnych dla os6b 

zaangaiowanych w realizacjq projektu (coachbw, trener6wldoradcbw zawodowych, 

obslugq finansowo - ksiqgowa, projektu). 

P ,,Wydatki zwiqzane z upowszechnianiem rezultat6w projektu GRUNDTVIGA" 

w wysokoici 13.392 zl; 



Powyisze Srodki Centrum Zajq6 Pozaszkolnych nr 2 w lodzi  przeznaczy 

na realizacjq zadari zwiqzanych z upowszechnianiem rezultatdw projektu. Planuje siq 

m. in. zorganizowanie seminarium edukacyjnego, upowszechniaj~cego projekt oraz jego 

rezultaty w zakresie dzialah miqdzypokoleniowych i rozwoju miqdzypokoleniowego 

uczenia siq. 

Kwota zwiqkszenie obejmuje wydatki, kt6re przeznaczone zostana, na zakup materialdw 

i sprzqtu (materialy papiernicze i artykuly biurowe, laptop) oraz zakup ushg zwiqzanych 

z organizacjq seminarium i spotkaf~ upowszechniajqcych i wdraiajqcych rezultaty 

proj ektu. 

Wydziale Zdrowia i Spraw SpoIecznych w wysokoici 3.600.000 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq niiej wymienionych gminnych zadari majqtkowych pn.: 

P ,,Przebudowa bloku operacyjnego wraz z zakupem niezbqdnego wyposaienia dla C e n t m  

Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z 0.0." w wysokoici 2.500.000 23.; 

~ r o d k i  przeznaczone zostana, na dostosowanie bloku operacyjnego i ciqC cesarskich 

funkcjonuja,cych w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygier spdlika z 0.0. do wymogdw 

Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czenvca 2012 r. w sprawie szczegdlowych 

wymagaii, jakim powinny odpowiada6 pomieszczenia i urzqdzenia podmiotu 

wykonujqcego dzialalnoS6 leczniczq, a w szczeg6lnoSci warunkdw ogdlnoprzestrzennych, 

sanitarnych i instalacyjnych. W rarnach prac uwzglqdnione zostanie wyposaienie sali 

operacyjnej i ciqC cesarskich miqdzy innymi w nowy system wentylacyjny, stosownie do 

zalecefi pokontrolnych Pafistwowej Inspekcji Pracy, zgodnie z kt6ryrni termin wykonania 

zaleceri uplywa z dniem 31 grudnia 2016 roku, jak r6wniei zakup niezbqdnego 

wyposa2enia. 

P ,,Dofinansowanie termomodernizacji budynkdw Miejskiego Centrum Medycznego 

,,Balutyn w lodzi" w wysokoSci 1.000.000 zl; 

~ r o d k i  zostanq przeznaczone na dofinasowanie kompleksowej termomodernizacji 

budynk6w uiytkowanych przez ww. C e n t m  Medyczne w 8 lokalizacjach, tj. przy 

ul. Murarskiej 4, ul. Wielkopolskiej 55,  ul. Bydgoskiej 17/21, ul. Libelta 16, ul. Lanowej 

1611 8, ul. Nastrojowej 10, ul. Zuli Pacanowskiej 3 oraz ul. Marynarskiej 39. 



Termomodernizacja realizowana bqdzie na podstawie sporzqdzonych audyt6w 

energetycznych wymienionych budynk6w. 

W ramach zadania zostanq wykonane prace m. in. w zakresie: ocieplenia Scian, 

stropodach6w, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje sieci centralnego 

ogrzewania. 

P ,,Dofinansowanie termomodemizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,,G6rnan 

w Lodzi w lokalizacji przy ul. Cieszkowskiego 6" w wysokoSci 1 00.000 zl; 

~ rodk i  zostanq przeznaczone na dofinansowanie kompleksowej termomodemizacji 

budynku uiytkowanego przez ww. Centrum Medyczne w lokalizacji przy 

ul. Cieszkowskiego 6. Termomodemizacja realizowana bqdzie na podstawie 

sporzqdzonego audytu energetycznego budynku. 

W ramach zadania wykonane zostanq prace w zakresie m. in.: ocieplenia budynku, 

czqSciowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, likwidacji daszk6w nad wejSciasni, 

remontu (wymiany) wewnqtrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz cieplej i zimnej 

wody. Hannonograrn prac obejmowak bqdzie ponadto opracowanie dokumentacji 

proj ektowej zadania. 

Miejskim Oirodku Pomocy Spolecznej w Lodzi w wysokoici 1.193.628 zl 

z przeznaczeniem na realizacj q niiej wymienionych zadd: 

P powiatowego pn. ,,Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastqpczej" w wysokoici 71.052 23.; 

P gminnego pn. ,,Wspieranie rodziny przez asystent6w rodziny oraz pomoc psychologiczno 

- pedagogiczna" w wysokoSci 1 1.129 2%; 

P gminnego pn. ,,Wydatki na utrzymanie oSrodk6w pomocy spolecznej" w wysokoici 

1.046.607 zl; 

P gminnego pn. ,,Wydatki na utrzymanie Wydzia3.u Wspierania Rodzinnej Pieczy 

Zastqpczej" w wysokoici 52.944 zl; 

Powyisze zwiqkszenia wydatk6w wynikajq z zawartego w dniu I1 lutego 2016 r. 

Porozumienia pomiqdzy Miejskim OSrodkiem Pomocy Spolecznej w Lodzi przy udziale 

Pienvszego Wiceprezydenta Miasta Lodzi a Zakladowq Organizacjq Zwiqzkowq Zwiqzku 

Zawodowego Pracownik6w Socjalnych Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi. 



Porozumienie dotyczy m. in. zwiqkszenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracownik6w 

socjalnych i koordynator6w pieczy zastqpczej od dnia 1 czenvca 201 6 r. w kwocie 300 23. 

brutto oraz zwiqkszenia ekwiwalentu za uiywanie wiasnej odzieiy i obuwia roboczego do 

kwoty 800 zl rocznie. 

P gminnego z pn. ,,Koszty obshgi programu ,,Aktywny sarnorzqd" w wysokoSci 1 1.896 zi; 

Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej realizuje program pilotaiowy pn. ,,Aktywny 

samorzqd" zgodnie z umowq z PFRON Nr AS3/000019/05/D z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

CzqSd Srodk6w tj. 5% dofinansowania przeznaczana jest na obshgq realizacji programu 

i stanowi doch6d miasta, kt6ry jest ir6dlem finansowania wydatk6w w zadaniu pn. 

,,Koszty obshgi programu ,,Aktywny samorzqd". Ze wzglgdu na rozliczenie ca1oSci 

programu z 20 15 roku na prze'iomie lat 20 15/20 16 nie moina bylo wydatkowad Srodk6w 

na obshgq w caloSci w 2015 r. zgodnie z przyjqtyrn planem finansowym. W zwiqzku 

z powyzszym konieczne jest wprowadzenie do budietu na 20 16 roku ww. zadania. 

Zarzqdzie Zieleni Miejskiej w wysokoSci 1.080.000 zl z przeznaczeniem na realizacjg nizej 

wymienionych gminnych z a d d  maj qtkowych pn.: 

9 ,,Urzqdzenie zieleni na trasie WZ" w wysokoSci 1.000.000 23.; 

W ramach ww. zadania planowane jest posadzenie roilin na trasie WZ. Wybrane roSliny 

bqdq nalezed do gatunk6w, M6re sq odporne na w a d i  miejskie i posiadajq mysokie 

walory dekoracyjne tzn. sa, atrakcyjne ze wzglqdu na kolor liSci lub ze wzglqdu na 

efektowne kwitnienie. 

P ,,Budowa silowni oraz dokoficzenie budowy alejki w Parku im. Gen. M, Zaruskiego" 

w wysokoSci 80.000 z'i; 

Wprowadzenie zadania pozwoli na dokoliczenie prac rozpoczqtych w 2015 r. tj. 

urzqdzenie silowni na terenie parku oraz wykonanie prac towarzyszqcych, zwiqzanych 

z budowq ww. alejki tj. wykonanie warstw chionnych w sqsiedztwie alejek, odtworzenie 

krawqznika ulicznego sqsiadujqcego z nowq alejkq, wykonanie fragrnentu chodnika 

'iqczqcego nowq alejkq z chodnikiem przyulicznym oraz rekultywacjq trawnikdw wzdhi  

alejek. 



Wydziale Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa w wysokoici 16.198 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki jednostki budietowej - Schronisko dla Zwierzqt", 

Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na zakup lekdw i material6w medycznych 

koniecznych do prawidlowego finkcj onowania j ednostki. 

Wydziale Kultury w wysokoici 100.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq grninnego 

zadania pn. ,,Pozostale instytucje kultury", 

Powyisze Srodki zostana, przekazane do EC1 L6di - Miasto Kultury i przeznaczone na 

dzialania niezbqdne zwiqzane z realizacja, wsparcia produkcji filmowych. 

Dzialania te majq polegad na: 

P przeprowadzeniu miedzynarodowych warsztatciw dla producent6w filmowych MAIA 

Workshops - 50.000 z'i; 

MAIA Workshop to program zaawansowanych warsztat6w dla europejskich producent6w 

filmowych, jeden z trzech najbardziej prestiiowych program6w edukacyjnych w Europie. 

Zaj qcia ucza, umiej qtnoici niezbqdnych do przeprowadzenia proj ektu audiowizualnego. 

0 przyj qciu do programu decyduj e wart056 merytoryczna proj ektu. 

Korzyici z zaangaiowania siq w projekt to m.in. promocja Miasta i Regionu, jako miejsca 

pelnego unikalnych lokalizacji zdjqciowych i budowa marki Lodzi Filmowej. W roku 

201 6 zamierza siq zaprezentowae oferte Lodzi Filmowej poprzez organizacjq otwartego 

wykladu na terenie ECI, na kt6ry zaproszeni zostanq producenci z calej Polski. 

> wsp6lpracy z Polska, Komisjq Filmowq - 50.000 23.; 

Nawiqzanie rocznej wsp6lpracy z Polska, Komisjq Filmowq pozwoli na zbudowanie 

kompleksowej strategii promocji Lodzi i ECI. WiqzaC sie to bqdzie m.in. z promocja, 

dzialalnoSci ECl, jako ,,L6di Film Commission" na iargach i festiwalach organizowanych 

w kraju i zagranica,, poprzez umoiliwienie korzystania z polskiego stoiska. 

Ponadto w pakiecie uslug oferowanych w ramach wspcilrpracy z Polsk3 Komisjq Filmowq 

urnieszczone zostana, informacje o dzialalnoici EC1 ldzid ,,L6di Film Commission"/ 

w anglojqzycznych wydawnictwach produkowanych przez Polska, Komisjq Filmowq, 

dystrybuowanych w trakcie targbw, festiwali i wydarzefi braniowych oraz w wersji 

elektronicznej umieszczonej na stronie Polskiej Komisji Filmowej. 



Do roku 2015 powyisze wydatki realizowane byky bezpoSrednio przez Miasto. Realizacja 

zadania wi@e siq z poniesieniem tych wydatk6w bezpogrednio przez Instytucjq kultury, 

przy czym lqczny wydatek Miasta pozostanie na dotychczasowym poziomie. 

Wydziale ds. Zamqdzania Projektami w wysokoici 2.000.000 zl z przeznaczeniem 

na realizacjq gminnego zadania majqtkowego, ujetego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

pn. ,,Budowa, przebudowa i renowacja budynk6w przy ul. Przqdzalnianej nr 9 1 ". 

Zadanie bqdzie realizowane w latach 20 16 - 20 17 o lqcznej wartoici 4.572.242 zl. 

Wprowadzenie do budzetu ww. zadania zwiqzane jest z faldem, i i  przedsiqwziqcie 

zakwalifikowano do udzielenia wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego 

w wysokoSci 1.595.212,91 zl. 

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokoSci 1.000.000 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Modernizacja sal gimnastycznych wraz 

z zapleczem w obiektach ~Swiatowych". 

Urzqd Marszalkowski Wojewbdztwa L6dzkiego uchwalq Nr XIXI2 1811 5 Sejmiku 

Wojew6dztwa L6dzkiego z dnia 15 grudnia 201 5 r. przyjql ,,,Program Rozwoju Kultury 

Fizycznej, ld6rego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Celem programu jest rozw6j 

i poprawa stanu podstawowej infrastrulctury sportowej oraz zwiqkszenie dostqpnoSci do 

obiekt6w sportowych dla mieszka6c6w regionu. 

W ramach zadania planuje siq modernizacjq pelnowymiarowych sal gimnastycznych, w tym 

szkolnych ha1 sportowych, zgodnie z lista, zadah inwestycyjnych planowanych do realizacji 

i przyjqtych przez Zarzqd Wojew6dztwa L6dzkiego. Warunkiem uzyskania dofinansowania 

jest zakwalifikowanie zadania inwestycyjnego do programu rocznego poprzez pelne 

przygotowanie merytoryczne inwestycji m. in. uzyskanie pozwolenia na budowq, 

zgromadzenie wlasnych Srodk6w finansowych, przeprowadzenie procedury przetargowej. 

Kwota dofinansowania inwestycji sportowych nie moze przekroczyd 33% wartosci 

kosztorysowej inwestycji. 

Z~viekszenie planowane~o w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok deficytu (6  8 - 9 

uchwaky). 



W zwiqzku z powyiszymi zapisami zwiqksza siq planowany w budiecie miasta Lodzi na 

20 16 rok deficyt o kwotq 115.138.554 zl. 

Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi 139.941.861 zl. 

Ponadto dokonuje siq zmian w przychodach polegajqcych na: 

> zmniej szeniu przychod6w pochodzqcych z dhgoterminowego kredytu bankowego na 

rynku krajowym o kwotq 36.400.000 zl; 

> zwiqkszeniu przychod6w pochodzqcych z wolnych Srodk6w jako nadwyiki irodk6w 

pieniqinych na rachunku bieiqcym budietu o kwotq 15 1.53 8.554 zl. 

W zwiqzku z wystqpieniem na koniec 2015 rok nadwyiki irodk6w pieniqinych na rachunku 

bieiqcym budzetu nie ma koniecznoSci zaciqgania kredyt6w na rynku krajowym. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok wydatkach (6 10 - 11 

uchwah). 

W budiecie na 20 16 rok dokonuje siq niiej wymienionych zmian: 

> zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoici 35.000 zl w gminnym zadaniu 

majqtkowym pn. ,,Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z inicjatywami lokalnymi" 

> zwiqksza siq wydatki w Biurze Promocji i Turystyki w wysokoici 35.000 zl 

z przeznaczeniem na realizacjq grninnego zadania pn. ,,Upowszechnianie turystyki". 

W zwiqzku ze zwiqkszaj qcym sic; zainteresowaniem j ednostek pozarzqdowych realizowaniem 

z a d ~  wlasnych Miasta w zakresie upowszechniania turystyki zostanie rozpisany po raz drugi 

konkurs na realizacjq tego zadania w formie regrantingu. Zaklada siq dofinansowanie okolo 

20 proj ekt6w realizowanych przez organizacj e pozarzqdowe, na kt6re wymagany jest udzial 

Srodk6w w wysokoSci 82.500 zly przy zdoieniu Sredniej kwoty dotacji w wysokoici okolo 

4.000 zl. 

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wydatk6w (6 12 

uchwah). 

W Biurze ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoSci 

43.500 zl w gminnym zadaniu pn. ,,Upowszechnienie dzialafi wspomagajqcych rozw6j 

demokracji w zakresie dotyczqcym realizacji Budietu Obywatelskiego". 



Powyisze irodki przeznaczone zostanq na promocjq 1V edycji budietu obywatelskiego na 

2017 rok. 

W Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych dokonuje siq przeniesienia wydatk6w 

w wysokoici 1.040.000 zI, z tego: 

9 z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Zakup wyposaienia medycznego i niemedycznego 

do Miejskiej Przychodni ,,Dqbroway' ul. Tatrzahska 109 - budiet obywatelski" 

w wysokoici 80.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Zakup 

wyposaienia medycznego i niemedycznego do Miejskiego Centrum Medycznego 

,,G6man ul. Tatrzahska 109 - budiet obywatelski"; 

9 z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Termomodernizacja budynku Miejskiej 

Przychodni Wieloprofilowej ,,Sr6drnie$ciem przy ul. Pr6chnika 11 - budiet obywatelski" 

w wysokoici 320.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego 

pn. ,,Termomodemizacja budynku C e n t m  Medycznego im. dr. 1;. Rydygiera sp. z 0.0. 

przy ul. Pr6chnika 11 - budiet obywatelski"; 

P z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Wykonanie kompleksowej dokumentacji 

technicznej i projektowej urnoiliwiajqcej przeprowadzenie termomodernizacji budynk6w 

Zespoh Opieki Zdrowotnej L6di - Batuty" w wysokosci 140.000 z'i na realizacjq 

gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Wykonanie kompleksowej dokumentacji 

technicznej i projektowej umoiliwiajqcej przeprowadzenie termomodernizacji budynk6w 

Miejskiego Centrurn Medycznego ,,Bahtym w Lodzi"; 

9 z zadania pn. ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych 

- adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. 

bl. R. Chyliliskiego w Lodzi" w wysokoici 500.000 z'i na realizacjq gminnego zadania pn. 

,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych - adaptacja 

i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. 

bl. R. Chylilllskiego w Lodzi". 

Powyisze zmiany wynikajq ze zmiany nazwy zadari realizator6w zgodnie z podjqtymi przez 

Radq Miejskq w Lodzi uchwalami. 

W Miejskim Zespole 2lobk6w w Lodzi dokonuje sic; przeniesienia wydatk6w w wysokoici 

167.000 zI z gminnego zadania pn. ,,Miejski Zesp6'i ~lobk6w" z przeznaczeniem na realizacj q 

gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Poprawa bazy technicznej w budynkach ilobk6wy'. 



Powyisza zmiana wynika z poprawki przyjqtej do budzetu Miasta Lodzi zwiqkszajqcej 

wydatki biezqce o kwotq 167.000 zl z przeznaczeniem na poprawq bazy technicznej 

w budynkach ilobk6w. Jednakie zakres planowanych prac wymaga zakwalifikowania 

wydatk6w do zadari majqtkowych. 

Realizacja ww. zadania obejmowad bqdzie: 

P wykonanie instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego w zlobku nr 8 przy ul. Starorudzkiej 517 

i w zlobku nr 12 przy ul. Tokarzewskiego 53; 

W budynkach ww. ilobk6w nie ma instalacji oiwietlenia ewakuacyjnego wymaganego 

przepisami przeciwpoiarowymi. Istnieje koniecznoSC dostosowania wykonania 

oiwietlenia ewakuacyjnego zlobk6w do wymog6w aktualnie obowia;zuja;cych przepis6w 

i norm, Dokumentacja projektowa oiwietlenia zostala wykonana w ramach inwestycji 

w roku 2015. 

> dostosowanie budynku do wyrnog6w przepis6w w zakresie p.poz.; 

KoniecznoSd dostosowania budynk6w ilobk6w do wymog6w przepis6w w zakresie p.poz, 

wynika z zaleceri przedstawionych po przeprowadzeniu, przez Wydzial Zarzqdzania 

Kryzysowego i Bezpieczeristwa UML kontroli stanu ochrony przeciwpozarowej. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli zalecono: 

J zabudowq klatek schodowych wraz z system odymiajqcym i ~Swietleniem 

ewakuacyjnyrn w zlobku nr 4 przy ul. Inowroclawskiej 5a, 

J montai klap z systemem oddyrniajqcym klatek schodowych w zlobku nr 17 przy 

ul. Siarczanej 1 1. 

Zrniany w ,,Planie dochod6w rachunku dochod6w iednostek, o kt6rych mowa w art. 223 

ust 1, oraz wydatk6w nimi finansowanych na 2016 rok" (6 13 uchwaly). 

Dokonuje siq zmiany w rachunkach dochod6w jednostek oraz wydatk6w nimi finansowanych 

w Wydziale Edukacji. 

Zmiana planu dochoddw wi@e siq przede wszystkim ze wzrostem dochod6w z tytuh: 

> podpisania nowych urn6w na wynajem pomieszczeri; 

> przekazanych darowizn pieniqinych; 

> wplyw6w uzyskiwanych ze sprzedaiy ushg w dziedzinie edukacji i rekreacji, w tyrn oplat 

za zimowiska; 

przyznanych odszkodowari za utracone lub uszkodzone mienie. 



Wydatkowanie zgromadzonych irodkow nastqpi zgodnie z uchwalq Rady Miejskiej w todzi 

Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 wrzeinia 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia 

dochodow przez jednostki budzetowe prowadzqce dzialalnoSC okreilonq w ustawie o systemie 

oiwiaty, nadzorowane przez miasto t 6 d i  (z poin. zm.). 

Powyzsze Srodki finansowe przeznaczone zostanq m. in. na: 

wydatki biezqce: 

J zakup materialow do remont6w; 

J zakup irodkdw iywnoici, materialow oraz uslug w ramach wsp6lfinansowania przez 

rodzicow wydatkow ponoszonych na organizacjq polkolonii w okresie ferii zimowych; 

J zakup pomocy dydaktycznych i nagrbd; 

J zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz oplat za wodq; 

J zakup uslug remontowych zwiqzanych z usuniqciem szk6d; 

J zakup uslug informatycznych zwiqzanych z organizacjq I11 Og6lnopolskiej Konferencji 

Dyrektor6w i Nauczycieli Szk6l Zawodowych i Centr6w Ksztalcenia Praktycznego; 

J szkolenia pracownik6w w zakresie ochrony danych osobowych; 

wydatki majqtkowe: 

J zakup odkurzacza do czyszczenia niecki w basenie ZSO nr 1. 

Zmiany w uchwale Nr XXII/531/15 Rady Mieiskiei w Eodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budietu miasta Eodzi na 2016 rok (6 14 uchwaly). 

Powyzsze obejmuje: 

1) miany zapisu 5 7 i 8 dotyczqcych irodel finansowania deficytu i przychod6w budietu; 

2) zmiany zapisu 8 10 okreilajqcego limit zobowiqzar5 z tytulu zaciqganych kredytow 

i poiyczek na pokrycie wystqpujqcego w ciqgu roku przejiciowego deficytu, na 

finansowanie planowanego deficytu, splatq wczeiniej zaciqgniqtych zobowiqzan z tytulu 

pozyczek i kredyt6w oraz wykupu obligacji do wysokoici 506.5 82.500 zl; 

3) miany Zalqcznika Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu 

miasta todzi na 2016 rok", kt6re zostaly ujqte w jednolitym tekicie stanowiqcym 

zalqcznik Nr 6 do niniejszej uchwaly 

DYREKTO 
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Zestawienie

zmian budzetu miasta Lodzi na 2016 rok

Zalacznik Nr 1
do uchwaly Nr
Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia

w zl

Dzial

1

925

926

750

Rozdz.

2

92504

92601

75023

§

3

0750

0830
0840
0970

0970

0420

Tresc

4

Zmiany po stronie dochodow

Gmina

Ogrody botaniczne I zoologiczne
oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody
Ogrody botaniczne i zoologiczne
Wplywy z najmu i dzierzawy
skladnikow majatkowych Skarbu
Pafistwa, jednostek samorzadu
terytorialnego lub innychjednostek
zaliczanych do sektora finansow
publicznych oraz innych umow o
podobnym charakterze
Wplywy z ushig
Wplywy ze sprzedazy wyrobow
Wplywy z roznych dochodow

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Wplywy z roznych dochodow

Powiat

Administracja publiczna
Urzedy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Wplywy z oplaty komunikacyjnej

Zmniejszenia

5

1 831 731

1 831 731

1 831 731
1 831 731

100000
1 724 881

3 850
3 000

Zwi^kszenia

6

151 122

1 122

1 122
1 122
1 122

150 000

150000

150 000
150000



Zestawienie

Zalacznik Nr 2
do uchwafy Nr
Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia

zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok

wzi

Dzial Rozdz.

1

600

630

2

60016

60017

63003

Tresc Zmniejszenia Zwi^kszenia

3

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

4

Zmiany po stronie wydatkow

Gmina

Transport i lacznosc
Drqgi publiczne gminne

Inwestycje i zakupy
na zadanie pn. "Przebudowa drog
na osiedlu Sikawa"
na zadanie pn. "Przebudowa ulic
po inwestycjach
wspolfinansowanych przez ISPA"
na zadanie pn. "Przebudowa drog
na Osiedlu Andrzejow"
Drogi wewnetrzne

Inwestycje i zakupy
na zadanie pn. "Przebudowa ul.
Grota - Roweckiego na odcinku od
ul. Przybyszewskiego do ul.
Tatrzariskiej "

Turystyka
Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki

Dotacje
na zadane pn. "Upowszechnianie
turystyki"

5

10 170 055

10 170 055

6

123 628 000

72 914 852

29 775 000
27 775 000

27 775 000

1 275 000

25 000 000

1 500 000
2 000 000

2 000 000

35000

35000

35 000



1
700

750

2

70005

70095

75023

75095

3

grapa
wydatkow

grapa
wydatkow

grapa
wydatkow

grapa
wydatkow

grapa
wydatkow

grapa
wydatkow

4
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nierachomosciami

Zadania statutowe
na zadarde pn. "Wydatki zwiazane
z prowadzonymi przez Wydzial
zadaniami"
Pozostala dzialalnosc

Inwestycje i zakupy
na zadanie pn. "Miasto Kamienic -
rozliczenie inwestycji"
na zadanie pn. "Dom
Wielopokoleniowy dla osob
niespokrewnionych - urachomienie
pilotazowego budynku
mieszkalnego z pula mieszkan
przystosowanych dla seniorow"
na zadanie pn. "Modernizacja i
adaptacja budynkow polozonych w
Lodzi przy Al. Kosciuszki 19 i ul.
Wolczanskiej 36"
na zadanie pn. "Miasto Kamienic"

Administracja publiczna
Urzedy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)

Inwestycje i zakupy
na zadanie pn. "Rozbudowa
Systemu QMATIC"
na zadanie pn. "Zakup samochodu
na potrzeby Urzedu"
Pozostala dzialalnosc

Dotacje

Zadania statutowe
w zadaniu pn. "Upowszechnienie
dzialan wspomagajacych rozwoj
demokracji w zakresie dotyczacym
realizacji Budzetu
Obywatelskiego "

Wniesienie wkladow do spolek
na zadanie pn. "Wniesienie wkladu
pienieznego na podwyzszenie
kapitatu zakladowego oraz objecie

5

' 43 500

43 500

43 500

6
5 250 000

500 000

500 000

4 750 000

4750000

400 000

150 000

3 000 000
1 200 000

8 974 500

270 000

270 000

150000

120 000
8 704 500

43 500

8661 000



1

754

758

851

2

75495

75818

85111

85121

3

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

4
udzialow w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym Sp. z o.o."

Bezpieczefistwo publiczne i
ochrona przeciwpozarowa
Pozostala dziatalnosc

Inwestycje i zakupy
na zadanie pn. "Modernizacja i
adaptacja budynkow polozonych w
Lodzi przy ul. Wolczariskiej
121/123 dlapotrzeb Strazy
Miejskiej oraz Centrum
Zarzadzania Kryzysowego"

Rozne rozliczenia
Rezerwy ogolne i celowe

Inwestycje i zakupy
z zadania pn. "Rezerwa celowa na
wydatki zwiazane z inicjatywami
lokalnymi"

Ochrona zdrowia
Szpitale ogolne

Inwestycje i zakupy
na zadanie pn. "Przebudowa bloku
operacyjnego wraz z zakupem
niezbednego wyposazenia dla
Centrum Medycznego im. dr. L.
Rydygiera sp. z o.o."
Lecznictwo ambulatoryjne

Inwestycje i zakupy
z zadania pn. "Wykonanie
kompleksowej dokumentacji
technicznej i projektowej
umozliwiajacej przeprowadzenie
termomodernizacji budynkow
Zespolu Opieki Zdrowotnej Lodz -
Baluty"
z zadania pn. "Zakup wyposazenia
medycznego i niemedycznego do
Miejskiej Przychodni "Dabrowa"
ul. Tatrzanska 1 09 - budzet
obywatelski"
z zadania pn. "Termomodernizacja
budynku Miejskiej Przychodni

5

35000
35000

35000

1 040 000

540 000

540 000

140000

80000

320 000

6

3 000 000
3 000 000

3 000 000

4 640 000
2500000

2500000

1 640 000

1 640 000



1 2

85154

3

grupa
wydatkow

..j4...
Wieloprofilbwej "Srodmiescie"
przy ul, Prochnika 1 1 - budzet
obywatelski"
na zadanie pn. "Wykonanie
kompleksowej dokumentacji
teckaicznej iprojektowej
umozliwiajacej przeprowadzenie
termomodernizacji budynkow
Mi ej ski ego Centrum Medycznego
"Bahity" wLodzi"
na zadanie pn. "Zakup
wyposazenia medycznego i
niemedycznego do Miejskiego
Centrum Medycznego "Gorna" ul.
Tatrzariska 109 - budzet
obywatelski"
na zadanie pn.
"Termomodernizacja budynku
Centrum Medycznego im. dr. L.
Rydygiera sp. z o.o. przy ul.
Prochnika 1 1 - budzet
obywatelski"
na zadanie pn. "Dofinansowanie
termomodernizacji budynkow
Miejskiego Centrum Medycznego
"Batuty" wLodzi"
na zadanie pn. "Dofinansowanie
termomodernizacji budynku
Miejskiego Centrum Medycznego
"Gorna" w Lodzi w lokalizacji
przy ul. Cieszkowskiego 6"
Przeciwdzialanie alkoholizmowi

Dotacje
z zadaniapn. "Miejski Program
Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych -
adaptacja i remont hostelu na
potrzeby Miejskiego Centrum
Zdrowia Publicznego im. bl. R.
Chylinskiego w Lodzi"
na zadanie pn. "Miejski Program
Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych -
adaptacja i remont hostelu na
potrzeby Miejskiego Centrum
Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej
im. bl. R. Chylinskiego w Lodzi"

5

1

500 000

500 000

6

140 000

80000

320 000

1 000 000

100000
500 000

500 000



1
852

853

900

2

85206

85219

85305

90004

3

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

4
Pomoc spoleczna
Wspieranie rodziny
Swiadczenia na rzecz osob
fizycznych
na zadanie pn. "Wspieranie
rodziny przez asystentow rodziny
oraz pomoc psychologiczno -
pedagogiczna"
Osrodki pomocy spolecznej
Swiadczenia na rzecz osob
fizycznych

Wynagrodzenia i skladki
na zadanie pn. "Wydatki na
utrzymanie osrodkow pomocy
spolecznej"
Swiadczenia na rzecz osob
fizycznych

Wynagrodzenia i skladki
na zadanie pn. "Wydatki na
utrzymanie Wydzialu Wspierania
Rodzinnej Pieczy Zastepczej"

Wynagrodzenia i skladki

Zadania statutowe
na zadanie pn. "Koszty obslugi
programu "Aktywny samorzq.d"

Pozostale zadania w zakresie
polityki spolecznej
Zlobki

Zadania statutowe
z zadania pn. "Miejski Zespol
Zlobkow"

Inwestycje i zakupy
na zadanie pn. "Poprawa bazy
technicznej w budynkach
zlobkow"

Gospodarka komunalna i ochrona
srodowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
Swiadczenia na rzecz osob
fizycznych

5

167000
167000

167000

3 851 846

3 851 846

51 724

6
1 122576

11 129

11 129

1 1 1 1 447

153 184

893 423

17419

35525

7920

3 976

167000
167000

167000

1 946 198

1 080 000



1

921

925

2

90013

90015

92114

92195

3
grapa

wydatkow
grupa

wydatkow

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

grapa
wydatkow

grupa
wydatkow

grapa
wydatkow

grapa
wydatkow

4

Wynagrodzenia i skladki

Zadania starutowe
z zadania pn. "Wydatki jednostki
budzetowej Zarzad Zieleni
Miejskiej"

Zadania starutowe
z zadania pn. "Utrzymanie terenow
zieleni wraz z towarzyszaca
infrastrukturq. oraz dostawy wody i
energii"

Inwestycje i zakupy
na zadanie pn. "Urzadzenie zieleni
na trasie WZ"
na zadanie pn. "Budowa silowni
oraz dokonczenie budowy alejki w
Parku im. Gen. M. Zaruskiego"
Schroniska dla zwierzat

Zadania starutowe
na zadanie pn. "Wydatki jednostki
budzetowej - Schronisko dla
Zwierzat"
Oswietlenie ulic, placow i drog

Inwestycje i zakupy
na zadanie pn. "Budowa
oswietlenia ulic"

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozo stale instytucje kultury

Dotacje
na zadanie pn. "Pozostale
instytucje kultury"
Pozostala dzialalnosc

Inwestycje i zakupy
na zadanie pn. "Budowa,
przebudowa i renowacja budynkow
przy ul. Przedzalnianej nr 91 "

Ogrody botaniczne i zoologiczne
oraz naturalne obszary i obiekty
chxonionej przyrody

5

2164968

929 554

705 600

5 032 709

6

1 080 000

1 000 000

80000
16 198

16198

850 000

850 000

2 100000
100000

100000

2000000

2 000 000



1

926

2
92504

92601

3

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

4
Ogrody botaniczne i zoologiczne

Zadania statutowe
zzadaniapn. "Wydatki jednostki
budzetowej dotyczace ogrodu
botanicznego i zoologicznego"

Inwestycje i zakupy
zzadaniapn. "Modernizacja
pomieszczefi wewnetrznych w
pawilonie malych ssakow oraz
rozbudowa wybiegow
zewnetrznych"
z zadania pn. 'Trace
przygotowawcze do realizacji
wielkokubaturowego o'biektu
hodowlano - wystawienniczego w
Miejskim Ogrodzie Zoologicznym
w Lodzi"
z zadania pn. "Poprawa komfortu
zwiedzania lodzkiego ZOO -
czesciowa przebudowa alejek oraz
zieleni w ich okolicach - budzet
obywatelski"

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe

Inwestycje i zakupy
na zadanie pn. "Budowa stadionu
przy Al. Pilsudskiego 138"
na zadanie pn. "Program
wykorzystania obszarow
rekreacyjnych Lodzi w celu
stworzenia Regionalnego Centrum
Rekreacyjno - Sportowo -
Konferencyjnego - etap II
"Przebudowa Stadionu Mi ej ski ego
przy Al. Unii"
na zadanie pn. "Program
wykorzystania obszarow
rekreacyjnych w Lodzi w celu
stworzenia Regionalnego Centrum
Sportowo - Konferencyjnego etap I
"Hala widowiskowa" - wydatki
zwiazane z rozliczeniem,
nadzorem i doposazeniem obiektu"
na zadanie pn. "Rozliczenie
zakupu bramek dla obiektu

5
5 032 709

271 400

4761 309

342 976

1 918333

2 500 000

6

15904578
14 904 578

14904578

6 223 456

8 180000

500 000

1 122



1

600

2

92695

60015

3

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

4
sportowego przy ul. Rokicinskiej
450"
Pozostala dzialalnosc

Inwestycje i zakupy
na zadanie pn. "Modernizacja sal
gimnastycznych wraz z zapleczem
w obiektach oswiatowych"

Powiat

Transport i l^cznosc
Drogi publiczne w miastach na
prawach powiatu (w rozdziale nie
ujmuje sie wydatkow na drogi
gminne)

Inwestycje i zakupy
na zadanie pn. "Budowa ukladu
drog rowerowych na terenie
miasta"
na zadanie pn. "Modernizacja i
budowa chodnikow i odwodnienia"
na zadanie pn. "Modernizacja i
przebudowa drog"
na zadanie pn. "Przebudowa drog
na terenie Polesia"
na zadanie pn. "Budowa al.
Kosciuszki na ode. od ul.
Radwanskiej do ul. Wolczanskiej"
na zadanie pn. "Wezel
Multimodalny przy Dworcu Lodz -
Fabryczna"
na zadanie pn. "Przebudowa
ukladu drogowego wokol
Multimodalnego Dworca Lodz -
Fabryczna"
na zadanie pn. "Program Nowe
Centrum Lodzi - przebudowa
infrastruktury wokol Dworca Lodz
- Fabryczna"
na zadanie pn. "Dokumentacja
dotyczq.ca drog stanowiq.cych
dojazdy do wezlow na S 14"
na zadanie pn. "Budowa dojazdu
do wezla "Brzeziny" na
autostradzie Al"
na zadanie pn. "Przedhizenie Al,
Wlokniarzy od DK1, na polnocny

5 6

1 000 000

1 000 000

50 713 148

50 329 862

50 329 862

50 329 862

5480000

2000000

4500000

11 000000

10 000000

6658396

9 690 340

739287

205 000

46 839

10000



1

801

852

2

80130

80140

80195

85204

3

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

grupa
wydatkow

4
zachod do wezta "Aleksandrow L"
(S-14)"

Oswiata i wychowanie
Szkoly zawodowe
Na programy finansowane z
udzialem srodkow, o ktorych
mowa w art. 5 ust, 1 pkt 213
na zadanie pn. "Projekt
"Nowoczesne technologie
pomiarowe szansq. na lepsza prace"
Centra ksztalcenia ustawicznego i
praktycznego oraz osrodki
doksztalcania zawodowego
Na programy finansowane z
udziatem srodkow, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213
na zadanie pn. "Projekt "Coaching
w doradztwie zawodowym" ("No
Aim No Gain")"
Pozostala dzialalnosc

Zadania statutowe
na zadanie pn. "Wydatki zwiazane
z upowszechnianiem rezultatow
projektu GRUNDTVIGA"

Pomoc spoleczna
Rodziny zastepcze

Wynagrodzenia i skladki
na zadanie pn. "Koordynatorzy
rodzinnej pieczy zastepczej"

5 6

312234
277 079

277 079

21 763

21 763

13 392

13392

71 052
71 052

71 052



Zestawienie

zmian w przychodach w 2016 roku

Zalacznik Nr 3
do uchwaiy Nr
Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia

wzl

§
950

952

Wyszczegolnienie

Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2

pkt 6 ustawy

Przychody z zaciajjnietych pozyczek i kredytow

na rynku krajowym

Razem

Przychody

Zmniejszenia

36400000

36400000

Zwi^kszenia

151538554

151 538 554



Zalacznik Nr 4
do uchwaly Nr
Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia

Przychody i rozchody w 2016 roku

wzl

Przychody

§

950

952

953

Wyszczegolnienie

Wolne srodki, o ktorych
mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy
Przychody z
zaciagnietych pozyczek i
kredytow na rynku
krajowym
Przychody z
zaciajgnietych pozyczek i
kredytow na rynku
zagranicznym

kwota

172644457

3 500 000

170 000 000

346 144 457

Rozchody

§

982

992

993

Wyszczegolnienie

Wykup innych
papierow
wartosciowych
Splaty otrzymanych
krajowych pozyczek
i kredytow

Splaty otrzymanych
zagranicznych
pozyczek i kredytow

Kwota

55 628 571

116859233

33 714792

206 202 596

Deficyt 139 941 861



Zestawienie

Zalacznik Nr 5
do uchwaly Nr
Rady Miejskiej wLodzi
z dnia

zmian w ,,Planie dochodow rachunku dochodow jednostek, o ktorych. mowa w art. 223 ust. 1,

oraz wydatkow nimi finansowanych na 2016 rok"

wzi

Dzial

1

801

801

Rozdz.

2

80101

80104

80110

Tresc Zmniejszenia

3

Gmina

Oswiata i wychowanie
Szkoly podstawowe
Stan srodkow pienieznych na
poczatek roku
Dochody
Wydatki ogolem
ztego:
Wynagrodzenia bezosobowe i skladki
Pozostale wydatki
Przedszkola
Stan srodkow pienieznych na
poczatek roku
Dochody
Wydatki ogolem
ztego:
Pozostale wydatki
Gimnazja
Stan srodkow pienieznych na
poczatek roku
Dochody
Wydatki ogolem
ztego:
Wynagrodzenia bezosobowe i skladki
Pozostale wydatki

Powiat

Oswiata i wychowanie

4

217

217

50

50

25278
33263

16000
17263

Zwi^kszenia

5

3 831
421 580
425 628

99904
325 724

128
11400
11 578

11 578

858
39351
48 194

3 591
44603



1 2
80102

80114

80120

80130

80132

80134

80140

3
Szkoly podstawowe specjalne
Stan srodkow pienieznych na
poczatek roku
Dochody
Wydatki ogolem
ztego:
Pozostale wydatki
Zespoly obslugi ekonomiczno-
administracyjnej szkol
Stan srodkow pienieznych na
poczatek roku
Wydatki ogolem
ztego:
Pozostale wydatki
Licea ogolnoksztalcace
Stan srodkow pienieznych na
poczatek roku
Dochody
Wydatki ogolem
ztego:
Wydatki inwestycyjne
Pozostale wydatki
Szkoly zawodowe
Stan srodkow pienieznych na
poczatek roku
Dochody
Wydatki ogolem
ztego:
Wynagrodzenia bezosobowe i skladki
Pozostale wydatki
Szkoly artystyczne
Stan srodkow pienieznych na
poczatek roku
Wydatki ogolem
ztego:
Pozostale wydatki
Szkoly zawodowe specjalne
Stan srodkow pienieznych na
poczatek roku
Dochody
Wydatki ogolem
ztego:
Pozostale wydatki
Centra ksztalcenia ustawicznego i
praktycznego oraz osrodki
doksztalcania zawodowego
Stan srodkow pienieznych na
poczatek roku

4

80
5726

5726

400
42830

42830

3 000
21 456

21 456

5

4612
11 908
22 166

22 166

99354
99354

99354

7263
23 985
73 678

14000
59678

3320
3 082

24858

6338
18520

10
10

10

1
3 000
3 001

3 001

22



1

854

2

80143

85403

85406

85407

85410

85417

3
Dochody
Wydatki ogolem
ztego:
Pozostale wydatki
Jednostki pomocnicze szkolnictwa
Stan srodkow pienieznych na
poczatek roku
Wydatki ogolem
ztego:
Pozostale wydatki

Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne osrodki szkolno-
wychowawcze
Stan srodkow pienieznych na
poczatek roku
Dochody
Wydatki ogolem
ztego:
Pozostale wydatki
Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
Stan srodkow pienieznych na
poczatek roku
Dochody
Wydatki ogolem
z tego:
Pozostale wydatki
Placowki wychowania pozaszkolnego
Stan srodkow pienieznych na
poczatek roku
Dochody
Wydatki ogolem
ztego:
Pozostale wydatki
Internaty i bursy szkolne
Stan srodkow pienieznych na
poczatek roku
Wydatki ogolem
ztego:
Pozostale wydatki
Szkolne schroniska mlodziezowe
Stan srodkow pienieznych na
poczatek roku
Wydatki ogolem
ztego:
Pozostale wydatki

4

120

120

1 000

1 000

5
100000
100 142

100 142

3
3

3

8
2500
2508

2508

1
4040
4041

4041

8
12000
12008

12008

37
1 037

1 037

73 022
73 022

73 022



1 2
85420

85421

3
Mlodziezowe osrodki wychowawcze
Stan srodkow pienieznych na
poczatek roku
Wydatki ogolem
ztego:
Pozostale wydatki
Mlodziezowe osrodki socjoterapii
Stan srodkow pienieznych na
poczatek roku
Wydatki ogolem
z tego:
Pozostale wydatki

4 5

3
3

3

9
9

9



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2016 rok

Zatacznik Nr 6
do Uchwafy Nr
Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia

wzt

Dziat

1

010

630

630

710

750

750

750

754

Rozdz.

2

01030

63003

63003

71095

75075

75075

75095

75404

Zakres

3
Dofinansowanie dziatalnosci statutowej
Izby Rolniczej Wojewodztwa Lodzkiego

Upowszechnianie turystyki

Wydatki realizowanew ramach
budzetu obywatelskiego

Dofinansowanie organizacji pozytku
publicznego na organizacj^ konkursu
fotograficznego Potega - Lodzi

Wspotpraca z Samorza.dem
Wojewodztwa todzkiego w zakresie
wspolnego prowadzenia i finansowania
Regionalnego Biura Wojewodztwa
Lodzkiego w Brukseli

Wspoipraca z wyzszymi uczelniami

Upowszechnienie dziafari
wspomagaja.cych rozwoj demokracji w
zakresie dotyczacym realizacji Budzetu
Obywatelskiego

Dofinansowanie adaptacji
pomieszczeii na potrzeby realizacji
program u profilaktycznego pod hastem
"Silna Ptec" dla Komendy Miejskiej
Policji w todzi

Ogotem (5+9)

4

22 735

82500

28690

10000

99900

350 000

36500

100000

Dotacje dla jednostek sektora finansow publicznych

Razem
(6+7+8)

5

99900

100000

dotacje
eel owe

6

99900

100000

dotacje
przedmiotowe

7

dotacje
podmiotowe

8

Dotacje dla jednostek spoza sektora
finansow publicznych

Razem
(10+11)

9

22735

82500

28690

10000

350 000

36500

dotacje
celowe

10

82500

28690

10000

350 000

36500

dotacje
podmiotowe

11

22735



1

754

754

754

754

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

2

75412

75412

75412

75412

80101

80101

80101

80102

80103

80103

80104

80104

80105

80106

80110

80110

80111

80120

80120

3
Sfinansowanie zakupu garazu o
konstrukcji blaszanej dla OSP Lodz -
Andrzejow - algorytm
Sfinansowanie monitoringu na budynku
OSP todz - tagiewniki - algorytm
Sfinansowanie zakupu przyczepy
samochodowej do przewozu
dzieciecego samochodu pozarniczego
dla OSP todz - Mikotajew przy ul.
Plonowej 18 - algorytm
Sfinansowanie zakupu sprzetu
specjalistycznego dla OSP todz -
Sikawa przy ul. Janosika 158 -
algorytm

Szkoty podstawowe niepubliczne

Dotacja dla szkot podstawowych
publicznych
Rozliczenie srodkow otrzymanych na
realizacje projektow w ramach srodkow
Wspolnot Europejskich
Szkofy podstawowe specjalne
niepubliczne
Oddziaty przedszkolne w szkotach
podstawowych niepublicznych
Dotacja dla oddzialow przedszkolnych
w szkofach podstawowych publicznych

Przedszkola niepubliczne

Dotacja dla przedszkoli publicznych

Przedszkola specjalne niepubliczne

Inne formy wychowania
przedszkolnego - niepubliczne

Gimnazja niepubliczne

Dotacja dla gimnazjow publicznych

Gimnazja specjalne niepubliczne

Licea ogolnoksztatc^ce niepubliczne

Dotacja dla licebw ogolnoksztafcgcych
publicznych

4

6000

8751

10000

16000

10582 123

1 891 979

2000

4 984 683

188209

30013

18252616

6133179

8313217

798 946

10023881

6 449 499

2 633 578

12768348

8676913

5

6000

8751

10000

16000

2000

6

6000

8751

10000

16000

2000

7 8 9

10582123

1 891 979

4 984 683

188209

30013

18252616

6 133 179

8313217

798 946

10023881

6 449 499

2 633 578

12768348

8676913

10 11

10582123

1 891 979

4 984 683

188209

30013

18252616

6 133 179

8313217

798 946

10023881

6 449 499

2 633 578

12768348

8676913



1

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

2

80121

80130

80130

80134

80149

80149

80149

80149

80150

80150

80150

80150

80150

3
Licea ogolnoksztatca.ce specjalne
niepubliczne

Szkoty zawodowe niepubliczne

Dotacja dla szkot zawodowych
publicznych
Szkoty zawodowe specjalne
niepubliczne
Zadania wymagaja.ce stosowania
specjalne] organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w oddziatach
przedszkolnych w szkotach
podstawowych niepublicznych
Zadania wymagajqce stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach
niepublicznych
Zadania wymagaj^ce stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach
publicznych
Zadania wymagaja.ce stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w innych formach
wychowania przedszkolnego -
niepubliczne
Zadania wymagaja.ce stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla uczniow w szkotach
podstawowych niepublicznych
Zadania wymagaja.ce stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla uczniow w szkotach
podstawowych publicznych
Zadania wymagajace stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla uczniow w gimnazjach
niepublicznych
Zadania wymagaja.ce stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla uczniow w gimnazjach
publicznych
Zadania wymagaja.ce stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla uczniow liceow
og6lnoksztatca.cych niepublicznych

4

652 661

7445611

6 658 378

566 072

27800

2 174419

575318

518939

661 228

89847

242 804

126553

383 434

5 6 7 8 9

652 661

7445611

6 658 378

566 072

27 800

2 174419

575318

518939

661 228

89847

242 804

126 553

383 434

10 11

652 661

7445611

6 658 378

566 072

27800

2 174419

575318

518939

661 228

89847

242 804

126553

383 434



4

1

801

801

801

801

801

851

851

851

851

851

851

851

851

851

2

80150

80151

80195

80195

80195

85111

85111

85111

85121

85121

85121

85121

85121

85121

3
Zadania wymagajqce stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla uczni6w Iice6w
ogblnoksztalc^cych publicznych
Kwalifikacyjne kursy zawodowe w
szkolach niepublicznych
Realizacja program6w aktywizacji
spotecznej mlodziezy
Rozliczenie srodkow otrzymanych na
realizacfc projektdww ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki
Wydatki realizowane w ramach
budzetu obywatelskiego

Termomodernizacja budynku
Miejskiego Centrum Medycznego im.
dr. K. Jonschera w todzi w lokalizacji
przy ul. Przyrodniczej 7/9
Prace budowlane w obiektach
Miejskiego Centrum Medycznego im.
dr. K. Jonschera w todzi przy ul.
Przyrodniczej' 7/9
Przebudowa bloku operacyjnego wraz
z zakupem niezbednego wyposazenia
dla Centrum Medycznego im. dr. L.
Rydygiera sp. z o.o.
Wydatki realizowane w ramach
budzetu obywatelskiego
Wykonanie kompleksowej
dokumentacji technicznej i projektowej
umozliwiajqcej przeprowadzenie
termomodernizacji budynk6w
Miejskiego Centrum Medycznego
"Batuty" w todzi
Stworzenie elektronicznego systemu
obstuqi pacjent6w - budzet obywatelski
Doposazenie Miejskiej Przychodni
"Odrzartska" przy ul. Odrzartskiej 29 w
todzi - algorytm
Modernizacja kotlowni gazowej w
Miejskiej Przychodni "Odrzanska" przy
ul. Odrzartskiej 29 w todzi - algorytm
Termomodernizacja budynku Centrum
Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z
o.o. przy ul. Pr6chnika 11 - budzet

4

78702

456411

102900

100000

39150

600 000

1 000 000

2 500 000

182000

140000

700 000

17500

52020

320 000

5

100000

600 000

182000

140000

700 000

17500

52020

6

100000

600 000

182000

140000

700 000

17500

52020

7 8 9

78702

456 41 1

102900

39 150

1 000 000

2 500 000

320 000

10

102900

39150

1 000 000

2 500 000

320 000

11

78702

456411



1

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

2

85121

85121

85121

85121

85121

85149

85149

85149

85149

85149

85149

85149

85153

3
obywatelski

Zakup aparatu USG dla Centrum
Medycznego im. dr. L Rydygiera sp. z
o.o. - budzet obywatelski
Dofinansowanie termomodernizacji
budynk6w Miejskiego Centrum
Medycznego ,,Batuty" w Lodzi
Dofinansowanie termomodernizacji
budynku Miejskiego Centrum
Medycznego ,,G6rna" w todzi w
lokalizacji przy ul. Cieszkowskiego 6
Prace inwestycyjne w zakresie
dostosowania pomieszczert do
dziatalnosci rehabilitacji w budynku
przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 -
budzet obywatelski
Zakup wyposazenia medycznego i
niemedycznego do Miejskiego
Centrum Medycznego ,,G6rna" ul.
Tatrzartska 109 - budzet obywatelski
Program prewencji i minimalizacji
skutkdw masowych zagrozert zycia i
zdrowia mieszkaricow todzi -
prowadzenie rezerwy Iek6w i
materiatow medycznych

Promooja zdrowia

Profilaktyka zdrowia rodziny

Program ochrony zdrowia
psychiczneqo
Profilaktyka ciqzwsr6d nastolatek,
chorob przenoszonych droga. p)ciowa_,
w tym profilaktyka HIV
Program Szczepieri Ochronnych
todzian Przeciw Grypie
Badania dzieci z klas 1 -3 publicznych
szkot podstawowych w zakresie wad
kregostupa oraz cwiczenia
rehabilitacyjno - korekcyjne
stwierdzonych wad postawy
Miejski Program Przeciwdzialania
Narkomanii - zadania z zakresu
profilaktyki i rozwiazywania problem6w
uzaleznieri

4

600 000

1 000 000

100000

240 000

80000

4000

93000

199000

300 000

100000

210000

300 000

170000

5

600 000

1 000 000

100000

240 000

80000

4000

159000

270 000

210000

300 000

170 000

6

600 000

1 000 000

100000

240 000

80 000

7 8

4000

159 000

270 000

210000

300 000

170000

9

93000

40000

30000

100000

10

93000

40000

30000

100000

11



1

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

2

85153

85153

85153

85153

85154

85154

85154

85154

85154

85154

3
Miej'ski Program Przeciwdziatania
Narkomanii
Miejski Program Przeciwdzialania
Narkomanii - Sport to zdrowie - udziat
we wsp6lzawodnictwie sportowym w
kategoriaoh mlodzikow i juniortw
Miejski Program PrzeciwdziaJania
Narkomanii - wspomaganie
dziatalnosci stowarzyszert i innych
jednostek organizacyjnych
zajmuja.cych sie profilaktyka. i
przeciwdziataniem uzaleznieniu od
srodk6w psychoaktywnych
Miejski Program Przeoiwdziatania
Narkomanii-dzialania kulturalne
realizowane przez instytucje kultury
Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiazywania Problemow
Alkohoiowyoh - wspomaganie
dziatalnoSci stowarzyszerf i innych
jednostek organizacyjnyoh
zajmujqcych si? profilaktyka. i
przeciwdzialaniem uzaleznieniu od
alkoholu
Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych - adaptacja i remont
hostelu na potrzeby Miejskiego
Centrum Terapii i Profilaktyki
Zdrowotnej im. bt. R. Chylinskiego w
todzi
Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych - 'Trener Osiedlowy"
Profilaktyka i rozwiazywanie
problem6w uzaleznieri
Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych - profilaktyka i
rozwiazywanie problemow uzalezniert
Miejski Program Profilaktyki i
Rpzwiazywania Problem6w
Alkoholowych - organizowanie i
prowadzeriie hostel! dla os6b z
problemem alkoholowym

4

110000

450 000

405 000

164000

859 270

500 000

300 000

175 000

3 930 000

50000

5

164000

500 000

175000

3 920 000

6

164000

7 8

500 000

175000

3 920 000

9

110000

450 000

405 000

859 270

300 000

10000

50000

10

110000

450 000

405 000

859 270

300 000

10000

50000

11



1

851

851

851

851

851

851

851

851

851

2

85154

85154

85154

85154

85154

85154

85154

85154

85154

3

Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych - prowadzenie jadtodajni,
kuchni spotecznych dla os6b z
problemem alkoholowym i czlonk6w
ich rodzin (dorosfych i dzieci)
Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych - organizowanie i
prowadzenie bankow zywnosci
Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych - punkty konsultacyjne w
Centrum Aktywnego Seniora (domy
kultury)
Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych - organizowanie i
prowadzenie placdwek wsparcia
dziennego w formie opiekuriczo -
specjalistycznej dla dzieci i mfodziezy z
rodzin z problemem alkoholowym
Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych - wspieranie
zatrudnienia socjalnego poprzez
organizowanie i finansowanie centrum
integracji spotecznej dla os6b
uzaleznionych od alkoholu
Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych - Lubi? sport -
ogolnodost^pne zaj^cia i imprezy
sportowo-rekreacyjne dla
najmlodszych lodzian
Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych - t6dz Sportowa -
organizacja imprez sportowo-
rekreacyjnych
Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych - Upowszechnianie
sportu w§r6d dzieci i mtodziezy
szkolnej

Miejski Program Profilaktyki i

4

1 104000

50000

67200

1 425 400

129600

450 000

234 530

66000

136 000

5

67200

136 000

6

67200

136000

7 8 9

1 104000

50000

1 425 400

129600

450 000

234 530

66000

10

1 104000

50000

1 425 400

129600

450 000

234 530

66000

11



1

851

851

851

852

852

852

852

852

852

852

2

85156

85195

85195

85201

85201

85201

85201

85201

85201

85201

3
Rozwia_zywania Problem6w
Alkoholowych - prowadzenie przez
domy kultury i biblioteki dziatart
profilaktycznych w formie zaje.6
dodatkowych dla dzieci i mtodziezy
Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach
ubiegtych z budzetu partstwa na
realizacj^ zadari z zakresu
administracji rzadowej
Wydatki na realizacj§ zadan
zgloszonych przez jednostki
pomocnioze miasta (z algorytmu)
Wydatki realizowane w ramach
budzetu obywatelskiego

Plac6wki opiekurtczo-wychowawcze
niepubliczne
Prowadzenie plac6wki opiekurtczo -
wychowawoze] typu specjalistyczno -
terapeutyoznego
Prowadzenie Niepublicznego Domu dla
Dzieoi Chorych
Srodki przeznaczone na sfinansowanie
koszt6w utrzymania w t6dzkioh
placowkach opiekurtczo-
wychowawczyoh dzieci b§da.cych
mieszkartcami innyoh powiat6w niz
Powiat t6dz
Srodki przekazywane na pokrycie
koszt6w utrzymania wychowank6w
b^dqcych mieszkartoami Powiatu t6dz
umieszczonych w placowkach
opiekurtozo-wyohowawczych
dziatajqcych na terenie innych
powiatfiw
Srodki przekazywane na pokrycie
koszttiw utrzymania wyohowank6w
b^dqcych mieszkartoami Powiatu t6dz
umieszozonych w plaoowkaoh
opiekurtozo - wychowawozych
dzialaj^cych na terenie innego
wojew6dztwa
Wydatki realizowane w ramach
budzetu obywatelskiego

4

150000

20000

134 226

1 220 000

260 000

354 336

155664

1 785 720

99384

10000

5

150000

20000

1 785 720

99384

6

150000

1 785 720

99384

7 8

20000

9

134226

1 220 000

260 000

354 336

155 664

10000

10

134226

1 220 000

260 000

354 336

155664

10000

11
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852

852

852

852

852

852

852

852

852

852

852

852

852

852

852

2

85202

85203

85203

85203

85203

85204

85205

85206

85206

85206

85206

85212

85213

85214

85215

3

Niepubliczne domy pomocy spotecznej

Zapewnienie schronienia bezdomnym

Niepubliczne domy dziennego pobytu

Prowadzenie swietlicy dla bezdomnych

Prowadzenie domu dla matek z
matoletnimi dziecmi i kobiet w cia.zy
Srodki przeznaczone na pokrywanie
wydatkow na dziecko, mieszkarica
todzi umieszczone w rodzinie
zast^pczej zamieszkatej na terenie
innego powiatu niz Powiat todz
Gminny Program Przeciwdziatania
Przemocy w Rodzinie
Warsztaty z zakresu podnoszenia
umiej^tnosci opiekuiiczo -
wychowawczych dla rodzicow: dzieci
czasowo umieszczonych w pieczy
zast^pczej, rodzicow przezywaja.cych
trudnosci opiekuiiczo - wychowawcze
Prowadzenie placowek wsparcia
dziennego w formie opiekuriczej
Prowadzenie placowek wsparcia
dziennego w formie pracy
podworkowej realizowanej przez
wychowawc^
Wydatki realizowane w ramach
budzetu obywatelskiego
Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach
ubiegtych z budzetu panstwa na
realizacj? zadart z zakresu
administracji rz^dowej
Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach
ubiegtych z budzetu panstwa na
realizacj§ zadari z zakresu
administracji rzajdowej
Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach
ubiegtych z budzetu panstwa na
realizacj? zadari z zakresu
administracji rzgdowej
Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach
ubiegtych z budzetu panstwa na
realizacj? zadari z zakresu
administracji rza,dowej

4

3629 184

1 802 281

285 865

49000

651 780

1 800 845

493 360

5000

400 000

31 000

178800

830 000

150

100000

400

5

1 800 845

234 500

830 000

150

100000

400

6

1 800 845

830 000

150

100000

400

7 8

234 500

9

3629 184

1 802 281

285 865

49000

651 780

258 860

5000

400 000

31 000

178800

10

3629 184

1 802 281

285 865

49000

651 780

258 860

5000

400 000

31 000

178800

11
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1

852

852

852

852

852

852

852

852

852

852

853

853

853

853

853

2

85216

85220

85220

85220

85228

85295

85295

85295

85295

85295

85395

85395

85395

85395

85395

3
Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach
ubiegtych z budzetu partstwa na
realizac]§ zadart z zakresu
administracji rzadowej

Prowadzenie mieszkart chronionych

Prowadzenie jednostek
specjalistycznego poradnictwa
Prowadzenie mieszkart chronionych
dla pefnoletnich wychowank6w
opuszczajqcych formy pieczy
zast^pczej

Ustugi opiekurtcze

Autobus dia bezdomnych i
potrzebuja,cych
Prowadzenie punktu pomocy
charytatywnej
Rozliczenie dotaqi otrzymanej w latach
ubiegtych z budzetu partstwa na
realizacj§ zadart z zakresu
administracji rzadowej
Srodki przeznaczone na utrzymanie
dziecka pochodza.cego z todzi w
interwencyjnym osrodku
preadopcyjnym
Rozliczenie srodk6w otrzymanych na
realizacj^ projektfiw w ramach
Programu Operacyjnego Kapita) Ludzki

Rzecznik Os6b Niepetnosprawnych

Prowadzenie tddzkiego Centrum
Obywatelskiego dia organizacji
pozarza.dowych

Promocja i organizacja wolontariatu

Rozliczenie Srodk6w otrzymanych na
realizacj^ projekt6w w ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki
Rozliczenie niewykorzystanych
srodk6w z tytufu udzielonej pomocy de
minimis w zwia.zku z realizacja. projektu
"Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym
lepszy"

4

150 000

500 000

139380

28000

11 250000

40000

22000

3500

300 000

8000

148 800

93 100

55860

60000

31 904

5

150000

3500

300 000

8000

60000

31 904

6

150000

3500

300 000

8000

60000

31 904

7 8 9

500 000

139380

28000

1 1 250 000

40000

22000

148 800

93 100

55860

10

500 000

139380

28000

11 250000

40000

22000

148 800

93 100

55860

11
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1

854

854

854

854

854

854

900

900

921

921

921

921

921

921

921

921

921

921

2

85403

85404

85410

85410

85412

85421

90004

90095

92106

92106

92106

92106

92109

92109

92109

92109

92110

92110

3

Specjalne osrodki szkolno -
wychowawcze niepubliczne
Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka

Bursy szkolne niepubliczne

Dotacja dla burs szkolnych publicznych

Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i mtodziezy
Mlodziezowe osrodki socjoterapii -
niepubliczne

Rozliczenie srodkdw otrzymanych na
realizacje projektfiw w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Dotacja celowa na poprawi? warunk6w
korzystania z ROD przez dzia)kowc6w,
lub zwi^kszenie dost^pnosci
spotecznosci lokalnej do ROD

Teatry

Teatry (dofinansowanie inicjatyw
kulturalno - artystycznych)
Zakup autokaru dla Teatru Lalek
"Arlekin" im. H. Ryla w todzi
Rewitalizacja Teatru Powszechnego w
todzi - Polskie Centrum Komedii -
Regionalne Centrum Edukacji
Teatralnej

Domy i osrodki kultury, Swietlice, kluby

Domy kultury (algorytm)

Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw
kulturalno - artystycznych)

t6dz dla Seniorfiw

Galerie, biura wystaw artystycznych

Biura Wystaw Artystycznych
(dofinansowanie inicjatyw kulturalno -

4

335 142

873815

1 810490

258 355

480 000

1 305 113

10000

8358

23112510

612000

969 940

208 000

9 469 050

54700

390 500

125000

1 907 990

50000

5

10000

23 112510

612000

969 940

208 000

9 469 050

54700

390 500

125000

1 907 990

50000

6

10000

612000

969 940

208 000

7 8

23 112510

9 469 050

54700

390 500

125000

1 907 990

50000

9

335 142

873815

1 810490

258 355

480 000

1 305 113

8358

10

480 000

8358

11

335 142

873 815

1 810490

258 355

1 305 113
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1

921

921

921

921

921

921

921

921

921

921

921

921

921

921

921

921

2

92114

92114

92114

92114

92114

92114

92114

92114

92114

92114

92114

92116

92116

92116

92116

92118

3
artystycznych)

Pozostate instytucje kultury

Pozostate instytucje kultury
(dofinansowanie inicjatyw kulturaino -
artystycznych)

todzkie Centrum Wydarzeri

Opracowanie koncepcji merytorycznej
do projektu zwiazanego z
modernizacjq Patacu Steinert6w
Rewitalizacja EC -1 rozw6j funkcji
wystawienniczo - edukacyjnych
(Program Nowe Centrum todzi)
Rewitalizacja EC1-1 Potudniowy
Wsch6d ( Program Nowe Centrum
todzi )
Poszerzenie oferty kulturalno-
edukacyjnej Narodowego Centrum
Kultury Filmowej
Rozw6j funkcji wystawienniczo-
edukacyjnych Centrum Nauki i
Techniki w todzi wraz z zapleczem
warsztatowym
t6dzkie Centrum Wydarzert - zakup
sprzetu i wyposazenia dla
funkcjonowania nowopowstalej
jednostki
t6dzkie Centrum Wydarzert -
adaptacja pomieszczenia przy ul.
Piotrkowskiej 87
Nabycie praw autorskich w ramach
koprodukcji filmfiw i produkcji
audiowizualnych

Biblioteki

Biblioteki (algorytm)

Zakup sprzetu komputerowego i
urzqdzenia wielofunkcyjnego dla
biblioteki przy ul. Wodnika 7 - budzet
obywatelski
Wydatki realizowane w ramach
budzetu obywatelskiego

Muzea

4

12167000

280 840

10228500

150 000

800 000

1 500 000

5000

5000

100000

200 000

1 400 000

15821 500

327 500

7000

233 100

14843080

5

12 167000

280 840

10228500

150000

800 000

1 500 000

5000

5000

100000

200 000

1 400 000

15821 500

327 500

7000

233 100

14843080

6

800 000

1 500 000

5000

5000

100000

200 000

1 400 000

7000

233 100

7 8

12167000

280 840

10228500

150000

15821 500

327 500

14843080

9 10 11
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1

921

921

921

921

921

921

921

921

921

921

921

921

921

926

2

92118

92118

92118

92118

92120

92120

92120

92120

92195

92195

92195

92195

92195

92601

3
Muzea (dofinansowanie inicjatyw
kulturaino - artystycznych)
Budowanie nowoczesnego muzeum
dzi?ki innowacyjnym rozwiazaniom.
Muzeum Tradycji Niepodlegtosciowych
w Lodzi placowk^ kreatywna.
Budowanie przewag konkurencyjnych
poprzez poszerzenie oferty kulturaino -
edukacyjnej Muzeum Kinematografii
Zakup i renowacja wagonu
history cznego
Modernizacja infrastruktury
Centralnego Muzeum Wtokiennictwa w
todzi - przygotowanie dokumentacji
Dofinansowanie organizacji pozytku
publicznego na wykonanie
dokumentacji oraz przygotowanie i
organizacj? konferencji dotyczgcej
Listy Swiatowego Dziedzictwa
UNESCO
Dofinansowanie organizacji pozytku
publicznego na projekt edukacyjny z
zakresu upowszechniania wiedzy o
todzkich zabytkach wsrod dzieci i
mtodziezy
Konkurs dla wtascicieli na zabytek
dobrze utrzymany
Dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich i
robot budowlanych przy zabytkach
wpisanych do rejestru
Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych
stowarzyszeri i fundacji
Wydatki realizowane w ramach
budzetu obywatelskiego
Wkfad do projektu Koalicja Miast w
ramach programu Europejska Stolica
Kultury
Rozwoj funkcji i ustug ofertowych przez
EC1 Lodz - Miasto Kultury
Partycypacja w kosztach utrzymania
Biblioteki Gminnej w Nowosolnej

Dofinansowanie budowy todzkiego
Akademickiego Centrum Sportowo-

4

866 500

250 000

400 000

63000

296 000

100000

40685

10000

3 500 000

2 560 000

237 000

100000

49 959 972

73300

6 000 000

5

866 500

250 000

400 000

63000

296 000

100000

49 959 972

73 300

6 000 000

6

250 000

400 000

63000

296 000

100000

49 959 972

73300

6 000 000

7 8

866 500

9

100 000

40685

10000

3 500 000

2 560 000

237 000

10

100 000

40685

10000

3 500 000

2 560 000

237 000

11
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1

926

926

926

926

926

926

926

2

92605

92605

92605

92605

92605

92605

92605

3
Dydaktycznego -Kampus Politechniki
t6dzkiej
Zapewnienie bezpieczeristwa os6b
kapia.cych sie i ptywajqcych
Organizacja imprez sportowo-
rekreacyjnych
Upowszechnianie sportu wsr6d dzieci i
mlodziezy szkolnej

Wspieranie szkoienia sportowego

Organizacja zaj§6 sportowych z
udziatem os6b z niepelnosprawnoscia.
Miedzynarodowy Halowy Mityng
Lekkoatletyczny
Konserwacja skomunalizowanej bazy
sportowej uzytkowanej przez kluby
sportowe

Og6tem

4

30000

622 820

134 000

8 200 000

81 000

450 000

233 856

334449162

5

168 690 756

6

72 933 586

7

0

8

95757170

9

30000

622 820

134000

8 200 000

81 000

450 000

233 856

165758406

10

30000

622 820

134000

8 200 000

81 000

450 000

233 856

48 767 395

11

116991 011
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