
Druk Nr 99 12016 

Projekt z dnia 24 marca 2016 r. 

UCHWAEA NR 

RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie 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 gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 91 

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

(Dz. U. z 2015 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 finansach 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, 1830,1890 i 2150), RadaMiejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Zwieksza siq dochody budzetu miasta todzi  na 2016 rok o kwotq 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 85201 - Plac6wki opiekuriczo - wychowawcze 

dochody biezqce 

powiatowym zadaniu pn. ,,3. Dochody realizowane przez komunalne 

jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: 

e) pozostale: - dochody placowek opiekuliczo - wychowawczych"; 

zgodnie z zatqcznikiem Nr 1. 

5 2. Zwiqksza sie wydatki budzetu miasta todzi  na 2016 rok o kwotq 



Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 85201 - Placowki opiekuhczo - wychowawcze 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Placowki opiekunczo - wychowawcze"; 

zgodnie z zalqcmikiem Nr 2. 

5 3. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 85213 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby 

pobierajqce niektore Swiadczenia z pomocy spolecznej, 

niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczqce w zajqciach w centrum integracji 

spolecznej 

dochody bieiqce 

gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: 

- rozliczenia dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu panstwa na 

realizacjg zadan z zakresu administracji rzgowej"; 

- - 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 

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

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 85213 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby 

pobierajqce niektore Swiadczenia z pomocy spolecznej, 

niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczqce w zajgciach w centrum integracji 

spolecznej 



grupie wydatkbw - Dotacje 

gminnym zadaniu pn. ,,Rozliczenie dotacji otrzyrnanej w latach ubiegiych 

z budietu panstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej"; 

zgodnie z zakqcznikiem Nr 2. 

5 5. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 164.265 zi 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 

rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami 

dochody biezqce 

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

budzetowe oraz wpiywy z innych jednostek organizacyjnych: j) dochody 

Zarzqdu Gospodarowania Odpadami: - dochody z tytuiu Swiadczonych 

us?ug"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

5 6. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Eodzi na 2016 rok o kwotq 164.265 zl 

Zwiqkszenia wydatkbw dokonano w: 

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 

rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami 

grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skiadki 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki jednostki budzetowej - Zarzqd 

Gospodarowania Odpadami"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 7. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 201 6 rok o kwotq 91.000 zl 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 



dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 

rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierzqt 

dochody biezqce 

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

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

5 8. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi  na 2016 rok o kwotq 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 

rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierzqt 

grupie wydatkbw - Zadania statutowe 

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

Zwierzqt"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 9. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi  na 2016 rok o kwotq 

Zwiqkszenia dochodow 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 10. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Eodzi na 2016 rok o kwotq 

Zwiqkszenia wydatkbw dokonano w: 

dziale 926 - Kultura fizyczna 

rozdziale 92695 - Pozostala dzialalnoSC 



gnlpie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki zwiqzane z prowadzonymi przez Wydzial 

zadaniami"; 

1 
zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

! 5 1 1. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 201 6 rok o kwotq 38.697 zi 

1 Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: 

dziale 85 1 - Ochrona zdrowia 

rozdziale 85 195 - Pozostaia dzialalnoSC 

dochody biezqce w tym: na programy finansowane z udziaiem Srodkow, 

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

powiatowym zadaniu pn. J.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel 

zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 267) Srodki na realizacjq 

projektu pn. ,,Lodz kontra choroby wqtroby"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1. 

5 12. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 693.142 zi 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

1) dziale 801 - OSwiata i wychowanie o kwotq 27.208 zi 

a) rozdziale 801 04 - Przedszkola 16.400 zl 

grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udziaiem Srodkow, 

o kt61ych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

gminnych zadaniach pn.: 

- ,,Projekty Erasmus+ 201412016 - ,,Maly Europejczyk - zdrowe cialo, 

bystry umysl" ,,European Child - Healthy Body, Clever Mind")" 

8.771 zl, 

- ,,Projekty Erasmus+ 201412016 - ,,Jesteimy rowni, mamy te same 

prawa!" (,,We are equal, we have the same rights!")" 7.629 zl, 



b) rozdziale 80195 - Pozostaia dziaialnoSC 10.808 zl 

grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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

powiatowym zadaniu pn. ,,Projekty Erasmus+ 201412016 - ,,P.R.I.M.E. 

(Promowanie naszych regionow w nowoczesnej przedsiqbiorczoSci)" 

(,,P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modem Entrepreneurship)")"; 

2) dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotq 665.934 zl 

a) rozdziale 85 121 - Lecznictwo ambulatoryjne 340.000 zl 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Przebudowa rejestracji oraz wejicia do budynku 

Miejskiego Centrum Medycznego ,,Widzewn w Lodzi przy 

ul. Pilsudskiego 1 5 7 ,  

b) rozdziale 85195 - Pozostala dziafalnoSC 325.934 zl 

grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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

powiatowym zadaniu pn. ,,L6dz kontra choroby wqtroby"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 13. Zwiqksza siq deficyt budtetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 654.445 zi 

5 14. Zwiqksza siq przychody w 2016 roku o kwotq 654.445 zi 

pochodzqce z wolnych Srodk6w jako nadwyzki Srodk6w pieniqznych na 

rachunku bieiqcym budzetu; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 3 

5 15. Deficyt budzetu Miasta wynosi 142.096.306 zl 

i zostanie sfinansowany: 

1) diugoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym 

w wysokoici 117.490.403 zi 



2) poiyczkami z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysokoici 3.500.000 zl 

3) wolnymi Srodkarni jako nadwyzkq Srodkow pieniqznych na rachunku 

biezqcym budietu, wynikajqcych z rozliczen kredyt6w i poiyczek z lat 

ubieglych w wysokoici 21.105.903 zl 

5 16. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 201 6 rok o kwotq 1.700.000 zl 

Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 758 - R6zne rozliczenia 

rozdziale 758 18 - Rezenvy ogolne i celowe 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa na realizacjq zadan majqtkowych 

z zakresu zarzqdzania kryzysowego"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 17. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 1.700.000 zl 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 

rozdziale 75412 - Ochotnicze straze pozarne 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Rozbudowa strainicy OSP t6dz  - Laskowice" 

- zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 18. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 20 16 rok o kwotq 6 1.726 zl 

Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 758 - Rozne rozliczenia 

rozdziale 75818 - Rezerwy og6lne i celowe 



grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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

gminnym zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa na realizacjq zadan biez+cych 

realizowanych w ramach programow dofinansowywanych ze Srodkow 

zewnqtrznych"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

§ 19. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 61.726 z1 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 801 - Oiwiata i wychowanie 

1) rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe 

grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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

gminnym zadaniu pn. ,,Projekt ,,Korzenie i skrzydla", 

2) rozdziale 801 10 - Gimnazja 16.259 zl 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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

gminnym zadaniu pn. ,,Projekt ,,Wsp6lnie w Europie", 

3) rozdziale 80120 - Licea og6lnoksztalc+ce 218 zl 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem irodkow, 

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

powiatowym zadaniu pn. ,,Projekt ,,Aktywizacja zawodowa nauczycieli", 

4) rozdziale 80130 - Szkoly zawodowe 29.195 zl 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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

powiatowym zadaniu pn. ,,Projekty Erasmus+ 201412016 - ,,Wloskie staze 

poczqtkiem kariery zawodowej", 

5) rozdziale 80195 - Pozostala dzialalnoSd 15.045 21 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem irodkow, 

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



gminnym zadaniu pn. ,,Projekty Erasmus+ 201412016 - ,,Dwujqzyczna 

edukacja: krok do przodu" (,,Bilingual education: a step ahead")"; 

zgodnie z zakqcznikiem Nr 2. 

5 20. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta todzi 

na 2016 rok wydatk6w: 

I) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwote 

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoSC 

gmpy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Osiedle ~rodmie~cie  - Wsch6d" 

do: 

dzialu 801 - OSwiata i wychowanie 

rozdzialu 80101 - Szkoly podstawowe 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Szkoiy podstawowe"; 

2) w dziale 801 Oiwiata i wychowanie kwotq 1.453.000 zl 

a) z rozdzialu 80105 - Przedszkola specjalne 220.000 zl 

grupy wydatk6w - Dotacje 

gminnego zadania pn. ,,Przedszkola specjalne niepubliczne", 

b) rozdzialu 801 1 1 - Gimnazja specjalne 400.000 zl 

grupy wydatk6w - Dotacje 

powiatowego zadania pn. ,,Gimnazja specjalne niepubliczne", 

c) rozdzialu 80120 - Licea og6lnoksztalcqce 650.000 zi 

grupy wydatk6w - Dotacje 

powiatowego zadania pn. ,,Licea ogolnoksztalcqce niepubliczne", 

d) rozdzialu 80121 - Licea ogolnoksztalcqce specjalne 100.000 zi 

grupy wydatkow - Dotacje 

powiatowego zadania pn. ,,Licea og6lnoksztaics)ce specjalne 

niepubliczne", 

e) rozdziaiu 80130 - Szkoly zawodowe 83.000 zk 



grupy wydatk6w - Dotacje 

powiatowego zadania pn. ,,Szkoiy zawodowe niepubliczne", 

do: 

- rozdziaiu 801 01 - Szkoiy podstawowe 150.000 zi 

grupy wydatk6w - Dotacje 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Dotacja dla szk6i podstawowych 

publicznych", 

- rozdziah 80103 - Oddzialy przedszkolne w szkoiach podstawowych 

530.000 zi 

grupy wydatk6w - Dotacje 

na realizacjq gminnych zadati pn.: 

- ,,Oddziaiy przedszkolne w szkolach podstawowych niepublicznych" 

450.000 zi, 

- ,,Dotacja dla oddziaiow przedszkolnych w szkoiach podstawowych 

publicznych" 80.000 zi, 

- rozdzidu 80134 - Szkoiy zawodowe specjalne 30.000 zi 

grupy wydatkow - Dotacje 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Szkoiy zawodowe specjalne 

niepubliczne", 

- rozdziaiu 80149 - Realizacja z a d ~  wymagajqcych stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziaiach przedszkolnych 

w szkolach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 428.000 zi 

grupy wydatk6w - Dotacje 

na realizacjq gminnych zadari pn.: 

- ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" 260.000 zi, 

- ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" 100.000 zl, 

- ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - 

niepubliczne" 68.000 zl, 



- rozdzialu 80150 - Realizacja z a d d  wymagajqcych stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i miodziezy 

w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach 

og6lnokszta~cqcych, liceach profilowanych i szkolach 

zawodowych oraz szkolach artystycznych 3 15.000 zl 

grupy wydatk6w - Dotacje 

na realizacjq gminnych zadan pn.: 

- ,,Zadania wy~nagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla uczniow w szkoiach podstawowych niepublicznych" 

150.000 zi, 

- ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla uczni6w w szkolach podstawowych publicznych" 70.000 zi, 

- ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla uczniow w gimnazjach publicznych" 95.000 zi; 

3) z dzialu 801 - Oiwiata i wychowanie kwote 

rozdziaiu 80130 - Szkoly zawodowe 

grupy wydatkow - Dotacje 

powiatowego zadania pn. ,,Szkoly zawodowe niepubliczne" 

do: 

dzialu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

a) rozdziaiu 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6.000 zl 

grupy wydatkow - Dotacje 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka", 

b) rozdzialu 85410 - Internaty i bursy szkolne 41 1.000 zl 

grupy wydatkow - Dotacje 

na realizacjq powiatowych zadah pn.: 

- ,,Bursy szkolne niepubliczne" 400.000 zi, 

- ,,Dotacja dla burs szkolnych publicznych" 1 1.000 zl; 

4) w dziale 85 1 - Ochrona zdrowia kwotq 

rozdziale 85 149 - Programy polityki zdrowotnej 



z powiatowego zadania pn. ,,Promocja zdrowia" 

a) grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 8.000 zl, 

b) grupy wydatk6w - Zadania statutowe 5.700 zl, 

na realizacje powiatowego zadania pn. ,,Profilaktyka zdrowia rodziny" 

grupy wydatk6w - Dotacje; 

5) w dziale 851 - Ochrona zdrowia kwotq 

rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej 

zadaniu pn. ,,Profilaktyka zdrowia rodziny" 

z grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

do gmpy wydatk6w - Dotacje; 

6) w dziale 926 - Kultura fizyczna kwote 

z rozdziah 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 

grupy wydatk6w - Dotacje 

powiatowego zadania pn. ,,Zapewnienie bezpieczenstwa os6b kqpiqcych 

siq i plywajqcych" 

do: 

rozdzialu 92604 - Instytucje kultury fizycznej 

gmpy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Zapewnienie bezpieczeristwa os6b 

kqpiqcych sie i plywajqcych"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 21. Wykonanie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 22. W uchwale Nr XXIIl531/15 Rady Miejskiej w todzi z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego 

z 2016 r. poz.l017), Zalqcznik Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 

z budzetu miasta todzi  na 2016 rok" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 4 do niniejszej 

uchwaly. 



5 23. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie 

przewidzianym dla aktow prawa miejscowego. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie 

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

w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok. 

Zwiekszenie ~lanowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok dochod6w i wvdatk6w 

LS 1 - 2 uchwaky). 

W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej todzi dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 

3.048 zl, z tego: 

9 dochodow w powiatowym zadaniu pn. ,,3. Dochody realizowane przez komunalne 

jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostde: 

- dochody plac6wek opiekunczo - wychowawczych"; 

9 wydatk6w z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Placowki 

opiekunczo - wychowawcze". 

Powyzszego zwiqkszenia dokonuje siq w zwipku z otrzymaniem, przez Pogotowie 

Opiekuricze Nr 1 przy ul. Krokusowej 15/16, darowizny. ~rodki te przeznaczone zostanq na 

organizacjq wypoczynku zimowego dla wychowankow w. Pogotowia. 

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

LS 3 - 4 uchwalv). 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 100 zl, z tego: 

9 dochodow w Miejskim Okrodku Pomocy Spotecznej w todzi w gminnym zadaniu 

pn. ,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenia dotacji otrzymanej 

w latach ubieglych z budzetu paristwa na realizacjq zadah z zakresu administracji 

rzqdowej "; 

9 wydatk6w w Wydziale Budietu z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania 

pn. ,,Rozliczenie dotacji otrzyrnanej w latach ubieglych z budzetu paristwa na realizacjq 

zadan z zakresu administracji rzrldowej". 



Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z koniecznosciq zwrotu do Lodzkiego Urzqdu 

Wojewodzkiego w Lodzi wyplraconej, w latach ubiegkych, w nadmiemej wysokoici kwoty 

skfadki na ubezpieczenia spokeczne. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok dochod6w i wvdatk6w 

L6 5 - 6 uchwab). 

W Zarzqdzie Gospodarowania Odpadami dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 164.265 zl, 

z tego: 

dochod6w w gminnym zadaniu pn.. ,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki 

budzetowe oraz wpkywy z innych jednostek organizacyjnych: j) dochody Zarzqdu 

Gospodarowania Odpadami: - dochody z tytulu Swiadczonych uskug"; 

9 wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki jednostki 

budzetowej - Zarzd Gospodarowania Odpadami". 

Zwiqkszenie wydatkow wynika z realizacji licznych postulatow zwiqzkow zawodowych 

dziakajqcych w Zarzqdzie Gospodarowania Odpadami. Ostatnie regulacje placowe 

przeprowadzone byky w lipcu 2009 r. w L6dzkim Zakladzie Uslug Komunalnych i obecnie 

Srednie wynagrodzenie brutto pracownik6w (z dodatkiem stazowym i premiq) bez kadry 

kierowniczej, wynosi okoko 2.700 zl. 

Z uwagi na okreilonq w chwili tworzenia Zarzqdu etatyzacjq, w celu realizacji zadah 

statutowych, pracownik6w przejqtych z Lodzkiego Zakiadu Uskug Komunalnych postawiono 

znacznie wiqksze zakresy obowiqk6w. Zaistniaka sytuacja wymusila koniecznoSC 

podnoszenia i rozszerzenia kwalifikacji pracownik6w, w celu uzyskania uprawnieh do 

przejqcia znacznie szerszych obowiqkbw wynikajqcych z obowiqzujqcych przepisow prawa. 

Powyzsza sytuacja, dotyczqca pracownikow obskugi administracyjnej jak i pracownikow 

zatrudnionych na etatach fizycznych, obliguje pracodawcq do zmiany stanowisk oraz 

kategorii zaszeregowania. 

2r6diem sfinansowania ww. wydatkow bqdq dochody realizowane przez Zarzqd 

Gospodarowania Odpadami. 



Zwiqkszenia dochod6w dokonuje siq po przeprowadzonej analizie wykonania za 2015 rok. 

Wiqksze wykonanie dochod6w w 2015 r. osiqgniqte zostalo mimo bardzo suchego okresu 

miesiqcy letnich, co przeiozyio siq na mniejszq iloSC Swiadczonych usiug w zakresie 

przyjmowania odpad6w zielonych - trawy. Zakladajqc podobne warunki klimatyczne realne 

jest wykonanie zwiqkszonego planu dochod6w. 

Zwiekszenie ~lanowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok dochod6w i wydatkbw 

L6 7 - 8 uchwaty). 

W Wydziale Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 91.000 zt, 

z tego: 

9 dochod6w w gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostake dochody: c) pozostaie: - inne"; 

9 wydatk6w z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki jednostki 

budzetowej - Schronisko dla Zwierzqt". 

Powyzszego zwiqkszenia dokonuje siq w zwiqzku z przewidywanymi do otrzymania przez 

Schronisko dla Zwierzqt damwiznami. ~ r o d k i  te przeznaczone zostanq na zakup Srodk6w 

iywnoSci, lek6w, materialow medycznych i Srodkow biob6jczych. 

Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok dochod6w i wydatk6w 

f.6 9 - 10 uchwaty). 

W budzecie dokonuje siq zwiqkszenia w Wydziale Sportu o kwotq 2.480 z1, z tego: 

9 dochod6w w gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostake dochody: c) pozostale: - inne"; 

b wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki zwipane 

z prowadzonymi przez Wydzid zadaniami". 

Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na zakup puchar6w i drobnych upomink6w 

okolicznoSciowych wrqczanych w imieniu Pani Prezydent Miasta todzi (kwota 2.180 zi) oraz 

na oplaty sapowe w zwiqzku z planowanym ziozeniem pozwu przeciwko UNIQA TU S.A. 

o wyplatq gwarancji ubezpieczeniowej (kwota 300 zk). 

zrodlern sfinansowania wydatk6w bqdq dochody ze zwrotu podatku VAT w 2016 r. 



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

L6 11 - 12 uchwaly). 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 

9 zwiqksza siq dochody w Wydziale Budietu w wysokoici 38.697 zl w powiatowym 

zadaniu pn. ,,8.2. ~ r o d k i  finansowe pochodzqce ze irodei zagranicznych nie 

podlegajqcych zwrotowi: 267) ~ r o d k i  na realizacjq projektu pn. ,,L6di kontra choroby 

wqtroby; 

9 zwiqksza siq wydatki w wysokoici 693.142 zi, z tego w: 

Wydziale Edukacji w wysokoici 27.208 z1 z przeznaczeniem na realizacjq niiej 

wymienionych zadan: 

gminnego pn. ,,Projekty Erasmus+ 201412016 - ,,Maly Europejczyk - zdrowe ciaio, 

bystry umysi" ,,European Child - Healthy Body, Clever Mind")" w wysokoici 

8.771 zi: 

Projekt realizowany jest przez Przedszkole Miejskie Nr 152. Srodki przeznaczone 

zostanq na zakup uslug zwiqzanych z organizacjq warsztatow jqzykowych dla dzieci, 

podroie sluibowe zagraniczne zwiqzane z organizacjq mobilnoici na Lotwq. 

gminnego pn. ,,Projekty Erasmus+ 201412016 - ,,Jesteimy rowni, mamy te same 

prawa!" (,,We are equal, we have the same rights!")" w wysokogci 7.629 zl.; 

Projekt realizowany jest przez Przedszkole Miejskie Nr 163. Srodki przeznaczone 

zostani) na podroze sluibowe zagraniczne zwiqzane z organizacjq mobilno4ci na 

Litwq. 

powiatowego pn. ,,Projekty Erasmus+ 201412016 - ,,P.R.I.M.E. (Promowanie naszych 

regionow w nowoczesnej przedsiqbiorczoSci)" (,,P.R.LM.E. (Promoting our Regions 

in Modem Entrepreneurship)")" w wysokoici 10.808 zk 



Projekt realizowany jest przez Zesp61 Szk6l Przemyslu Mody w todzi. ~rodki  

przeznaczone zostanq na wydatki zwiqzane z organizacjq spotkania partnerow 

w Polsce, podroie sluibowe zagraniczne zwigzane z organizacjq mobilnoici do 

Rumunii i Turcji. 

Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w wysokoici 665.934 z1, z przeznaczeniem na 

realizacjq niiej wymienionych zadah: 

gminnego majqtkowego pn. ,,Przebudowa rejestracji oraz wejicia do budynku 

Miejskiego Centrum Medycznego ,,Widzew" w todzi przy ul. Pilsudskiego 157" 

w wysokoSci 340.000 z& 

Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na prace zwipane z przebudowq rejestracji 

oraz wejicia do budynku ww. Centrum. W ramach zadania wykonane zostanq prace 

w zakresie: 

J opracowania dokumentacji kosztorysowej i projektowej, 

J wyburzenia dotychczasowego frontu rejestracji oraz pomieszczeh pod schodami, 

J wymiany instalacji elektrycznej wraz z okwietleniem oraz instalacji 

informatycznej, 

J wymiany drzwi wewnqtrznych do korytarza i drzwi wewnqtrznych wiatrolapu, 

J remontu schod6w 

J poloienia nowej wykladziny, 

J utworzenia nowych stanowisk rejestracji, 

J utworzenia poczekalni wraz ze stanowiskiem komputerowym dla pacjent6w. 

powiatowego pn. , , lodi  kontra choroby wqtroby" w wysokokci 325.934 zl; 

W zwiqzku z niiszym nii  planowano wykonaniem wydatkow w 2015 roku dokonuje 

siq ww. zwiqkszenia, do wysokoSci wartoici projektu, wynikajqcego z umowy 

Nr 023/034/13iNMF/2015/00 z dnia 9 marca 2015 r. Projekt finansowany jest 

z Nomeskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 oraz z budzetu patistwa 

w ramach prograrnu PL13 Ograniczanie spolecznych nier6wnoici w zdrowiu. ~ rodk i  

przeznaczone zostanq na realizacjq dzialah zwiqzanych z profilaktykg i promocjq 

zdrowia, skierowanych do mieszkancow Lodzi oraz na zakup material6w 

i wyposaienia niezbqdnych do realizacji zadania. 



Zwiekszenie planowanego w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok deficytu (6 13 - 15 

nchwah.). 

W zwiqzku z powyzszymi zapisami zwiqksza siq planowany w budzecie miasta todzi na 

2016 rok deficyt o kwotq 654.445 zl z jednoczesnym zwiqkszeniem przychod6w 

pochodzqcych z wolnych Srodkow jako nadwyzki irodk6w pieniqznych na rachunku 

biezqcym budzetu. 

Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi 142.096.306 zl. 

Zmiany w planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok wydatkach (6 16 - 17 

uchwah.). 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq ponizszych zmian: 

P zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoici 1.700.000 zt w gminnym 

zadaniu majqtkowym pn. ,,Rezerwa celowa na realizacjq zadari majqtkowych z zakresu 

zarzqdzania kryzysowego"; 

P zwiqksza siq wydatki w Biurze ds. Inwestycji w wysokoici 1.700.000 zl 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego, ujqtego Wieloletniej 

Prognozie Finansowej, pn. ,,Rozbudowa straznicy OSP t 6 d i  - Laskowice". 

Powyzsze Srodki pozwolq na wykonanie wszystkich rob6t budowlanych opisanych 

i wycenionych w projekcie budowlanym: tj, kontynuacji instalacji co., instalacji wad-kan., 

instalacji elektrycznej, wentylacji, wyposaienia kotlrowni. 

Przerwanie realizacji inwestycji na obecnym etapie spowodowaloby dewastacjq budynku 

i infrastruktury oraz wygenerowaloby dodatkowe koszty zwiqzane z ewentualnq ochronq 

obiektu. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wydatkach (6 18 - 19 

uchwaly). 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq ponizszych zmian: 

P zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoici 61.726 zl w gminnym zadaniu 

pn. ,,Rezerwa celowa na realizacjq zadari bieiqcych realizowanych w ramach programow 

dofinansowywanych ze irodk6w zewnqtrznych"; 



9 zwiqksza siq wydatki w Wydziale Edukacji w wysokoSci 61.726 zl z przeznaczeniem na 

realizacje nizej wymienionych zadai: 

gminnego pn. ,,Projekt ,,Korzenie i skrzydla" w wysokoSci 1.009 zi; 

Projekt realizowany jest przez Szkolq Podstawowq Nr 5 w todzi. ~ r o d k i  zostanq 

przeznaczone na organizacjq, w rarnach mobilnoSci zagranicznej, szkolenia. 

gminnego pn. ,,Projekt ,,Wsp6lnie w Europie" w wysokoSci 16.259 zi; 

Projekt realizowany jest przez Publiczne Gimnazjum nr 1 w todzi. Srodki 

przeznaczone zostans) na organizacjq wyjazdow na szkolenia zagraniczne - jqzykowe 

nauczycieli. 

gminnego pn. ,,Projekty Erasmus+ 201412016 - ,,Dwujqzyczna edukacja: krok do 

przodu" (,,Bilingual education: a step ahead")" w wysokoSci 15.045 zl; 

Projekt realizowany jest przez Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddzialarni 

Integracyjnymi w todzi, Przedszkole Miejskie Nr 152 w todzi i Szkoiq Podstawowq 

Nr 41. ~ r o d k i  przeznaczone zostanq m. in. na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 

z tytuiu umow zlecen, zakup materiaiow biwowych i drobnego sprzqtu 

informatycznego, zakup pomocy dydaktycznych do zajqC jqzyka angielskiego, 

organizacjq spotkan i pobytu partnerow zagranicznych w naszym kraju. 

powiatowego pn. ,,Projekt ,,Aktywizacja zawodowa nauczycieli" w wysokoSci 

218 zl; 

Projekt realizowany jest przez IV Liceum Og6lnoksztalcqce w Lodzi. ~ rodk i  

przeznaczone zostanq na organizacjq szkolen zagranicznych - jqzykowych 

nauczycieli. 

powiatowego pn. ,,Projekty Erasmus+ 201412016 - ,,Wloskie staie poczqtkiem kariery 

zawodowej" w wysokoici 29.195 zl; 



Projekt realizowany jest przez Zesp6i Szk6i Ekonomiczno - Turystyczno - 

Hotelarskich w Lodzi. ~ rodk i  przeznaczone zostanq m. in. na wynagrodzenia 

i pochodne z tytulu um6w zlecen, organizacje wyjazd6w mlodzieiy (praktyk 

zawodowych). 

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wydatk6w (6 20 

uchwalv). 

Z Biura ds. Partycypacji Spotecznej dokonuje sie przeniesienia wydatk6w w wysokoSci 

500 zl z gminnego zadania pn. ,,Osiedle ~r6dmieScie - Wsch6d" do Wydzialu Edukacji 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Szkoky podstawowe". 

Zgodnie z uchwalq Nr 84/12/2016 Rady Osiedla ~r6dmieicie - Wsch6d z dnia 28 stycznia 

2016 r. Srodki przeznaczone zostanr) dla Szkoiy Podstawowej nr 11 1 w Lodzi mieszczqcej siq 

przy ul. Jaracza 44 na organizacje XI edycji Przeglqdu Teatrzykow Szkot Integracyjnych. 

W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 1.870.000 zl, 

z tego z niiej wymienionych zadak 

gminnych pn.: 

9 ,,Przedszkola specjalne niepubliczne" 

powiatowych pn. : 

> ,,Gimnazja specjalne niepubliczne", 

9 ,,Licea ogolnoksztaicqce niepubliczne" 

9 ,,Licea og6lnoksztaicqce specjalne niepubliczne" 

9 ,,Szkoiy zawodowe niepubliczne" 

z przeznaczeniem na realizacje niiej wymienionych zadah: 

gminnych pn. : 

9 ,,Dotacja dla szk6l podstawowych publicznych" 150.000 zk 

,,Oddzialy przedszkolne w szkotach podstawowych niepublicznych" 450.000 zi 

9 ,,Dotacja dla oddzialow przedszkolnych w szkokach podstawowych 

publicznych" 80.000 zl 

9 ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" 260.000 zi 



9 ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" 

9 ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - 

niepubliczne" 

9 ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla uczniow w szkoiach podstawowych niepublicznych" 

9 ,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla uczni6w w szkolach podstawowych publicznych" 

9 Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla uczni6w w gimnazjach publicznych" 

powiatowychpn. : 

9 ,,Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne" 

9 ,,Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" 

9 ,,Busy szkolne niepubliczne" 

9 ,,Dotacja dla burs szkolnych publicznych" 

Powyisza zmiana spowodowana jest m. in. ustawq z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie 

ustawy o systemie oiwiaty oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 35), kt6ra 

odlozyla wygdniqcie oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych do 1 wrzeinia 

2019 r. Przy konstruowaniu budzetu na 2016 r. przyjqto stan prawny wg stanu na 31 sierpnia 

2015 r., zgodnie z kt6rym oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych mialy wygasnqd. 

z dniem 3 1 sierpnia 2016 r. Powodem zmiany jest r6wniei miana sposohu wyliczania stawki 

dotacji. 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, i i  w zwiqzku z e  wzrostem liczby 

dotowanych uczniow posiadajqcych orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego zmiany 

wymaga plan w czqici dotyczqcej dotacji dla szkol i plac6wek niepublicznych i publicznych 

prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, kt6re realizujq zadania wymagajqce stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 

Ponadto, w zwiqzku ze znacznym zwiqkszeniem liczby uczni6w/wychowankow burs 

szkolnych i szk61 zawodowych specjalnych dokonuje siq stosownych zmian. 

W Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych dokonuje siq przeniesienia wydatk6w 

w wysokoici 29.700 zl, z tego: 



P z powiatowego zadania pn. ,,Promocja zdrowia" w wysokosci 13.700 zi z przeznaczeniem 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Profilaktyka zdrowia rodziny"; 

P w powiatowym zadaniu pn. ,,Profilaktyka zdrowia rodziny" w wysokoici 16.000 zl. 

Powyzsze srodki przeznaczone zostanq na zorganizowanie kurs6w w ,,Szkole rodzenia" 

(55 grup). Zajqcia bqdq prowadzone w Centrum Medycznym im, dr. L. Rydygiera sp6ika 

z 0.0. 

W Wydziale Sportu dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 30.000 zl 

realizowanych w ramach powiatowego zadania pn. ,,Zapewnienie bezpieczenstwa os6b 

k+piqcych siq i plywajqcych" z grupy wydatkow - Dotacje do grupy wydatkow - Zadania 

statutowe. 

W zwiqku z tym, iz obiekty wodne administrowane s$ przez Miejski OSrodek Sportu 

i Rekreacji, zasadne jest aby o bezpieczenstwo os6b przebywajqcych na obszarach wodnych 

dbai jeden podmiot. Do obowiqzk6w realizatora zadania nalezeC bqdq: zakup 

specjalistycznego sprzqtu ratowniczego oraz dzialalnoSC szkoleniowa i profilaktyczna na 

basenach i kqpieliskach. 

Zmianv w uchwale Nr XXI1/531/15 Radv Mieiskiei w Lodzi z dnia 30 erudnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budietu miasta todzi na 2016 rok (6 22 uchwaiy). 

Powyzsze dotyczy zmian Zalqcznika Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji 

udzielanych z budzetu miasta todzi na 2016 rok", ktore zostaly ujqte w jednolitym tekicie 

stanowiqcym zaiqcznik Nr 4 do niniejszej uchwaiy. 


















































