
UCHWAEA 

MIE JSKIE J 

z dnia 

Projekt 

NR 

W EODZI 

z dnia 46 maja 2016 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. I i ust. 2 pkt 4, art. 5 1 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 201 3 r. poz. 885, 938 i 1646, 

z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238,532, 1045, 1117, 1130, 1189, 

1190, 1269, 1358, 15 13, 1830, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

9 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 201 6 rok o kwotq 695.345 zl 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 85295 - Pozostala dzialalnoSC 

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

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

gminnym zadaniu pn. $3.2. ~ rodk i  finansowe pochodzqce ze irodel 

zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 293) ~ r o d k i  z EFS na realizacjq 

projektu pn. ,,Razem z Rodzinq"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

9 2. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 695.345 zl 



Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 85295 - Pozostala dzialalnoSc 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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

gminnym zadaniu pn. ,,Razem z Rodzinq"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 3. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta todzi na 20 16 rok o kwotq 66.000 zl 

Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 758 - Rozne rozliczenia 

rozdziale 7581 8 - Rezenvy ogolne i celowe 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Rezenva celowa na zadania majqtkowe realizowane 

w ramach dofinansowania ze Srodkow zewnqtrznych; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

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

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 92 1 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdziale 92 109 - Domy i oSrodki kultury, Swietlice i kluby 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Zakup i montaz sprzqtu elektroakustycznego 

i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 5. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta todzi 

na 2016 rok dochodow: 



w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwote 185.069.896 zl 

1) rozdziale 70001 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej 185.058.486 zl 

dochody biezqce 

z gminnego zadania pn. ,,3. Dochody realizowane przez komunalne 

jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: 

e) pozostale: - dochody Administracji Zasobow Komunalnych" 

na realizacjq gminnych zadan pn.: 

a) ,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budietowe oraz 

wplywy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarzqdu 

Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali mieszkalnych 

i uzytkowych" 178.046.730 zl, 

b) ,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz 

wplywy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarzqdu 

Lokali Miejskich: - pozostale dochody" 7.01 1.756 zl; 

2) z rozdzialu 70095 - Pozostala dzialalnoSd 11.410 zl 

dochody biezqce 

gminnego zadania pn. ,,6. Pozostale dochody: c ) pozostale: - Srodki 

z gwarancji nalezytego wykonania umowy" 

do: 

rozdzialu 7000 1 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej 

dochody biezqce 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,3. Dochody realizowane przez 

komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek 

organizacyjnych: k) dochody Zarzqdu Lokali Miejskich: - pozostale 

dochody"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 

5 6. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta todzi 

na 201 6 rok wydatkow: 

1) z dzialu 600 - Transport i lqcznoSc kwotq 

rozdzialu 6001 6 - Drogi publiczne gminne 



grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnego zadania pn. ,,Projekt budowy chodnika dla pieszych na 

ul. Taborowej na odcinku od ul. Gajcego do ul. Szancera - algorytm" 

do: 

dzialu 80 1 - Oiwiata i wychowanie 

a) rozdzialu 80 10 1 - Szkoly podstawowe 23.000 zl 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Prate inwestycyjne zwiqzane 

z zakupem i montazem kontenera na boisku sportowym w Szkole 

Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 711 1 - algorytm", 

b) rozdzialu 80 104 - Przedszkola 28.000 zl 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadari 

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 

2) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

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

grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 

a) gminnego zadania pn. ,,Wydatki osobowe pracownik6w Urzqdu" 

633.305 zl, 

b) powiatowego zadania pn. ,,Wydatki osobowe pracownikow Urzqdu" 

199.991 zl, 

do : 

dzialu 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

rozdzialu 70001 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej 

grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki Zarzqdu 

Lokali Miejskich"; 

3) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoik 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnych zadan pn.: 



a) ,,Osiedle Chojny - Dqbrowa" 

b) ,,Osiedle Ruda" 

c) ,,Osiedle Julianow - Marysin - Rogi" 

do: 

dzialu 801 - Oiwiata i wychowanie 

- rozdzialu 80 10 1 - Szkoly podstawowe 4.000 zl 

grypy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Szkoly podstawowe", 

- rozdzialu 801 04 - Przedszkola 1.000 zl 

gmpy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,PrzedszkolaV, 

- rozdzialu 80 1 10 - Gimnazja 4.000 zl 

gmpy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Gimnazjan; 

2.000 zl, 

3.000 zl, 

4.000 zl, 

4) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoic 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Osiedle Retkinia Zachod - Smulsko" 

do: 

dzialu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

rozdzialu 85407 - Placowki wychowania pozaszkolnego 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Placowki 

wychowania pozaszkolnego"; 

5) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoik 

gmpy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Osiedle Stare Polesie" 

do: 

dzialu 92 1 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdzialu 92 1 16 - Biblioteki 



grupy wydatkow - Dotacje 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,BibliotekiV; 

6) w dziale 801 - Oswiata i wychowanie kwotq 

rozdziale 801 04 - Przedszkola 

z grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnego zadania pn. ,,Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim 

nr 129 w todzi - Tatrzanska 100 - algorytm" 

do grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan 

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytrnu)"; 

7) w dziale 852 - Pomoc spoleczna kwotq 

rozdziale 85201 - Plac6wki opiekunczo - wychowawcze 

z grupy wydatkow - Dotacje 

powiatowego zadania pn. ,,Srodki przekazywane na pokrycie kosztow 

utrzymania wychowankow bqdqcych mieszkdcarni Powiatu Lodi 

umieszczonych w placowkach opiekunczo - wychowawczych dzialajqcych 

na terenie innego wojewodztwa" 

do grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,~rodki przekazywane na pokrycie 

procentowego udzialu gminy w kosztach utrzymania wychowankow 

bqdqcych mieszkancami Miasta Lodi umieszczonych w plac6wkach 

opiekunczo - wychowawczych dzialajqcych na terenie innych powiatow"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 7. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

5 8. W uchwale Nr XXIIl.53 111 5 Rady Miejskiej w todzi z dnia 30 grudnia 201 5 r. 

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

z 2016 r. poz. 1017), w Zalqczniku Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji 

udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 201 6 rok", wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 



1) w zapisie 852, 85201 ~ r o d k i  przekazywane na pokrycie kosztow utrzymania 

wychowankow bqdqcych mieszkakami Powiatu L6di umieszczonych w placowkach 

opiekunczo - wychowawczych dzialajqcych na terenie innego wojewodztwa" 

w kolumnach 4, 5 i 6 kwotq 99.384 zl zastqpuje siq kwotq 62.567 zl; 

2) dodaje siq zapis ,,921, 92109 Zakup i montai sprzqtu elektroakustycznego 

i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia" w kolumnach 4 , s  i 6 z kwotq 66.000 zl; 

3) w zapisie ,,92 1, 92 1 16 Biblioteki" w kolumnach 4, 5 i 8 kwotq 15.836.800 zl zastqpuje siq 

kwotq 15.840.300 zl; 

4) w pozycji ,,Ogolemn: 

a) w kolumnie 4 kwotq 337.620.122 zl zastqpuje siq kwotq 337.652.805 zl, 

b) w kolumnie 5 kwotq 172.262.0 16 zl zastqpuje siq kwotq 172.294.699 zl, 

c) w kolumnie 6 kwotq 75.086.546 zl zastqpuje siq kwotq 75.115.729 zl, 

d) w kolumnie 8 kwotq 97.175.470 zl zastqpuje siq kwotq 97.1 78.970 zl. 

5 9. Uchwala 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 
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Uzasadnienie 

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

w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok dochodow i wydatkow 

(6 1 - 2 uchwalv). 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 695.345 zl, z tego: 

9 dochodow w Wydziale Budietu w gminnym zadaniu pn. ,,8.2. Srodki finansowe 

pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 293) Srodki z EFS na 

realizacjq projektu pn. ,,Razem z Rodzinq"; 

9 wydatkow w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Lodzi z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania pn. ,,Razem z Rodzinq". 

Powyzszego zwiqkszenia dokonuje siq w zwiqzku z podpisaniem w dniu 28 kwietnia 2016 r. 

umowy Nr RPLD.09.02.0 1 - 10-A03511 5-00 o dofinansowanie projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa E6dzkiego na lata 2014 - 2020 

wspolfinansowanego ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego. Projekt realizowany 

bqdzie w latach 2016 - 2017. Calkowita wart056 projektu wynosi 1.691.650 zl, z czego na 

2016 rok przypada kwota 845.825 zl (w tym: wklad wlasny kwota 150.480 zl). Projekt jest 

skierowany do dzieci przebywajqcych w pieczy zastqpczej, do rodzin zastqpczych oraz rodzin 

biologicznych tych dzieci. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok wydatkach (6 3 - 4 

W budzecie na 20 16 rok dokonuje siq ponizszych zmian: 

P zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokosci 66.000 zl z gminnego zadania 

majqtkowego pn. ,,Rezenva celowa na zadania majqtkowe realizowane w ramach 

dofinansowania ze Srodkow zewnqtrznych"; 

P zwiqksza siq wydatki w Wydziale Kultury w wysokoici 66.000 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Zakup i montai sprzqtu 

elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia". 



~ r o d k i  przekazane zostanq do Poleskiego OSrodka Sztuki z przeznaczeniem na wklad wlasny 

do projektu, na ktory instytucja otrzymala dofinansowanie w wysokoici 433.000 zl 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura 

Domow Kultury. 

Niezbqdny wymagany wklad wlasny do projektu wynosi 76.671 zl. Instytucja planuje 

z wlasnych Srodkow przeznaczyC kwotq 10.671 23. Do uzupelnienia pozostaje kwota 

66.000 zl. 

Zakupiony sprzqt umoiliwi wprowadzenie nowej oferty programowej i profesjonalizacjq juz 

prowadzonych dzialan. W Teatrze Szwalnia prowadzone sq skierowane do mlodziezy cykle 

warsztatow pn. ,,Szwalnia Kultury". Zajqcia prowadzone przez tworcow teatru pozwalajq 

poznaC znaki i jqzyk teatru. 

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok dochod6w (6 5 

uchwab). 

Z Wydzialu Budynk6w i Lokali dokonuje siq przeniesienia dochodow w wysokoici 

185.069.896 z1 z niiej wymienionych gminnych z a d ~  pn.: 

P ,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych 

jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Administracji Zasobow 

Komunalnych" w wysokoSci 185.058.486 zl; 

,,6. Pozostale dochody: c ) pozostale: - Srodki z gwarancji nalezytego wykonania umowy" 

w wysokoSci 1 1.41 0 zl; 

do Zarzqdu Lokali Miejskich z przeznaczeniem na realizacjq gminnych zadan pn.: 

P ,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych 

jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarzqdu Lokali Miejskich: - dochody z najmu 

lokali mieszkalnych i uzytkowych" w wysokosci 178.046.730 zl; 

P ,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych 

jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarzqdu Lokali Miejskich: - pozostale dochody" 

w wysokoSci 7.023.166 zl. 

W zwiqzku z utworzeniem nowej jednostki budietowej Zarzqd Lokali Miejskich zachodzi 

koniecznoSC dokonania ww. przeniesien w zakresie planu dochodow. 



Przeniesienia planowanvch w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok wvdatkow (6 6 

uchwaly). 

Z Zarzqdu Drog i Transportu dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoSci 51.000 zl 

z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Projekt budowy chodnika dla pieszych na 

ul. Taborowej na odcinku od ul. Gajcego do ul. Szancera - algorytm" do Wydzialu Edukacji 

z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gminnych zadan: 

P majqtkowego pn. ,,Prate inwestycyjne zwiqzane z zakupem i montazem kontenera na 

boisku sportowym w Szkole Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11 - algorytm" 

w wysokoici 23.000 zl; 

P biezqcego pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze 

miasta (z algorytmu)" w wysokoSci 28.000 zl. 

Powyzszych zmian dokonuje siq zgodnie z nizej wymienionymi uchwalami Rady Osiedla 

Andrzejow z dnia 9 marca 2016 r.: 

J Nr 57/16/16, zgodnie z ktorq Srodki w wysokoici 7.000 23 przeznacza siq dla Przedszkola 

Miejskiego Nr 229 mieszczqcego siq przy ul. Gliszczynskiego 3b na ogrodzenie placu 

zabaw; 

J Nr 5811 6/16, zgodnie z ktorq Srodki w wysokoici 21.000 z1 przeznacza siq dla Przedszkola 

Miejskiego Nr 230 mieszczqcego siq przy ul. Przylesie 22, z tego na: 

- wyrnianq orynnowania budynku przedszkola - kwota 8.000 zl, 

- ulozenie kostki brukowej na wejSciu do przedszkola - kwota 13.000 zl; 

J Nr 59/16/16, zgodnie z ktorq Srodki w wysokoSci 23.000 zl przeznacza siq na zakup 

kontenera na boisko sportowe dla Szkoly Podstawowej Nr 204 w Lodzi przy ul. Gajcego. 

Z Biura ds. Zarzqdzania Kadrami dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci 

833.296 zl z zadania pn. ,,Wydatki osobowe pracownikow Urzqdu", z tego: 

P gminnego w wysokoici 633.305 zl; 

P powiatowego w wysokoSci 199.991 zl; 

do Zanqdu Lokali Miejskich z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania 

pn. ,,Wydatki Zarzqdu Lokali Miejskich". 



W zwiqzku z polqczeniem Administracji Zasobow Komunalnych na podstawie uchwaky 

Nr XXIII/561/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia 

jednostki budzetowej Zarzqd Lokali Miejskich i nadania jej statutu nastqpilo przeniesienie 

26 pracownikow z Wydzialu Budynkow i Lokali do now0 powstalej jednostki w trybie art. 22 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych, co skutkuje 

koniecznoSciq przeniesienia Srodkow na wynagrodzenia i pochodne do ww. jednostki. 

Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 

35.500 zl z niiej wymienionych gminnych zadan pn.: 

'P ,,Osiedle Chojny - Dqbrowa" w wysokoici 2.000 zl; 

'P ,,Osiedle Ruda" w wysokoici 3.000 zl; 

P ,,Osiedle Julianow - Marysin - Rogi" w wysokosci 4.000 zl; 

'P ,,Osiedle Retkinia Zachod - Smulsko" w wysokoici 26.500 zl; 

do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych zadak 

gminnego pn. ,,Szkoly podstawowe" w wysokoici 4.000 zl, 

gminnego pn. ,,Przedszkolam w wysokoSci 1.000 zl, 

gminnego pn. ,,GimnazjaV w wysokosci 4.000 zl, 

powiatowego pn. ,,Plac6wki wychowania pozaszkolnego" w wysokoSci 26.500 zl. 

Powyiszych zmian dokonuje siq zgodnie z niiej wymienionymi uchwalami: 

J Nr 149KVl2016 Rady Osiedla Chojny - Dqbrowa z dnia 7 kwietnia 2016 r., zgodnie 

z ktorq Srodki w wysokoici 2.000 zl przeznacza siq dla Szkoly Podstawowej Nr 64 

w Eodzi, przy ul. Anczyca 6 na wspolorganizacjq irnprezy pn. ,,Jubileusz 100-lecia 

Szkoly Podstawowej Nr 64" w dniu 9 czerwca 2016 r., 

J Nr 85lXXVl2016 Rady Osiedla Ruda z dnia 29 marca 2016 r., zgodnie z ktorq Srodki 

w wysokoSci 3.000 zl przeznacza siq na zakup ksiqiek na nagrody w imprezach kulturalno 

- sportowych organizowanych w: 

- Szkole Podstawowej nr 143 - 1.000 zl, 

- Szkole Podstawowej nr 125 - 1.000 zl, 

- Przedszkolu Miejskim nr 2 - 500 21, 

- Przedszkolu Miejskim nr 86 - 500 zl. 



4 Nr 10311 6120 16 Rady Osiedla Julianow - Marysin - Rogi z dnia 2 marca 20 16 r., zgodnie 

z ktorq Srodki w wysokoSci 4.000 zl przeznacza siq na zorganizowanie przez Gimnazjum 

Nr 15 wraz z ww. Radq Osiedla plenerowej imprezy pt. ,,Noc Kupaly" na terenie Parku 

im. A. Mickiewicza w dniu 24 czenvca 201 6 r. 

J Nr 4 111 1 120 16 Rady Osiedla Retkinia Zachod - Smulsko z dnia 29 lutego 201 6 r., 

zgodnie z ktorq Srodki w wysokoSci 22.000 zl przeznacza siq dla Palacu Mlodziezy im. 

J. Tuwima w todzi przy ul. Wyszynskiego 86 na organizacjq imprezy pn. ,,V Festyn 

Retkinski"; 

J Nr 4211 112016 Rady Osiedla Retkinia Zachod - Smulsko z dnia 29 lutego 201 6 r., 

zgodnie z ktorq Srodki w wysokoici 4.500 zl przeznacza siq dla Palacu Mlodziezy 

im. J. Tuwima w todzi przy ul. Wyszynskiego 86 na organizacjq imprezy pn. ,,Piknik 

Sportowy". 

Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 

3.500 zl z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Stare Polesie" do Wydzialu Kultury 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Biblioteki". 

Powyiszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z uchwalq Nr 67/14/2016 Rady Osiedla Stare 

Polesie z dnia 15 marca 201 6 r., zgodnie z ktorq Srodki przeznacza siq dla Miejskiej Biblioteki 

Publicznej Eodi - Polesie Filia Nr 9 mieszczqcej siq przy ul. Zielonej 77 na zakup 

najnowszych pozycji z literatury popularno - naukowej, piqknej, lektur oraz audiobook6w. 

W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoSci 30.000 zl 

z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim 

nr 129 w Eodzi - Tatrzanska 100 - algorytm" z przeznaczeniem na realizacje gminnego 

zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadah zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta 

(z algorytmu)". 

Powyzszej zmiany dokonuje siq zgodnie z uchwalami Nr 1 2 1 /XIV/20 16 i Nr 135/XIVl2016 

Rady Osiedla Chojny - Dqbrowa z dnia 3 marca 201 6 r. 



W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi dokonuje siq przeniesienia wydatkow 

w wysokoici 36.817 zl., w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumien (umow) 

miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego, z powiatowego zadania pn. ,,~rodki 

przekazywane na pokrycie kosztow utrzymania wychowankow bqdqcych mieszkancami 

Powiatu Lodi umieszczonych w placowkach opiekunczo - wychowawczych dzialajqcych na 

terenie innego wojew6dztwam z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn. ,,~rodki 

przekazywane na pokrycie procentowego udzialu gminy w kosztach utrzymania 

wychowankow bqdqcych mieszkancami Miasta Lodi umieszczonych w placowkach 

opiekunczo - wychowawczych dzialajqcych na terenie innych powiatow". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na zabezpieczenie wydatkow zwiqzanych z realizacjq 

ww. zadania. 

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

w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2016 rok (4 8 uchwak). 

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

udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 20 16 rok", ktore wynikaj q: 

> ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. , ,~rodki przekazywane na pokrycie kosztow 

utrzymania wychowankow bqdqcych mieszkancami Powiatu t o d i  umieszczonych 

w placowkach opiekunczo - wychowawczych dzialajqcych na terenie innego 

wojewodztwa" o kwotq 3 6.8 17 zl; 

> z wprowadzenia nowego zadania pn. ,,Zakup i montaz sprzqtu elektroakustycznego 

i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia" z kwotq 66.000 zl; 

> ze zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn. ,,Bibliotekin o kwote 3.500 zl. 



Zalqcznik Nr 1 
do uchwaly Nr 
Rady Miej skiej w todzi 
z dnia 

Zestawienie 

zmian budzetu miasta todzi na 20 16 rok 

1 

Zwiqkszenia 

6 - 

185765241 - 

185765241 

185069896 
185 069 896 

102 651 
148 175673 
36791572 

695 345 
695 345 

695 345 

DziaI 

1 

700 

852 

Rozdz. 

2 1 

70001 

70095 

85295 

Zmniejszenia 5 TreSC 

3 

0750 

0830 
0970 

0970 

2007 

4 

Zmiany po stronie dochodow 

Gmina 

Gospodarka mieszkaniowa 
Zaklady gospodarki mieszkaniowej 
Wplywy z najmu i dzierzawy 
skladnikow maj qtkowych Skarbu 
Panstwa, jednostek samorzqdu 
terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansow 
publicznych oraz innych umdw o 
podobnym charakterze 
Wplywy z uslug 
Wplywy z r6znych dochodow 
Pozostala dzialalnoSC 
Wplywy z roznych dochodow 

Pomoc spoleczna 
Pozostala dzialalnoSc 
Dotacje celowe w ramach 
programow finansowanych z 
udzialem srodkow europej skich 
oraz irodkow, o ktorych mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub platnoSci w ramach 
budietu Srodkow europejskich, z 
wylqczeniem dochodow 
klasyfikowanych w paragrafie 205 

5 

185069896 

185069896 

185069896 
185 058 486 

102 651 
171739422 
13216413 

11 410 
11 410 



Zalqcznik Nr 2 
do uchwaly Nr 
Rady Miej skiej w lodzi 
z dnia 

Zestawienie 

zmian budietu oraz zmian w budzecie miasta lodzi  na 20 16 rok 

Zwiekszenia 

6 

1 751 458 

1 724 958 

833 296 
833 296 

Zmniejszenia TreiC 

750 

Dzial Rozdz. 

1 

600 

700 

- 

833 296 
na zadanie pn. " Wydatki Zarz+du 

Administracja publiczna 

2 1 

60016 

7000 1 

7.5023 

75095 

5 

1 056 113 

819 305 

51 000 
51 000 

51 000 

3 

gmpa 
wydatkow 

4 

Zmiany po stronie wydatk6w 

Gmina 

Transport i 1qcznoSd 
Drogi publiczne gminne 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Projekt budowy 
chodnika dla pieszych na ul. 
Taborowej na odcinku od ul. 
Gajcego do ul. Szancera - 
algorytm" 

Gospodarka mieszkaniowa 

gmpa 
wydatkow 

gmpa 
wydatkow 

Urzqdy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu) 

Wynagrodzenia i skladki 
z zadania pn. "Wydatki osobowe 
pracownikow Urzqdu" 
Pozostala dzialalnoSC 

Zadania statutowe 

633 305 

633 305 

39 000 

39 000 



gmpa 
wydatkou 

gmpa 
wydatkov 

5 zadania pn. "Osiedle Stare 
'olesie" 
zadania pn. "Osiedle Chojny - 

lqbrowa" 
zadania pn. "Osiedle Ruda" 

5 zadania pn. "Osiedle Julianow 
vlarysin - Rogi" 
zadania pn. "Osiedle Retkinia 

5ach6d - Smulsko" 

iozne rozliczenia 
iezenvy ogolne i celowe 

[nwestycje i zakupy 
c zadania pn. "Rezerwa celowa na 
cadania majqtkowe realizowane w 
-amach dofinansowania ze 
Srodkow zewnqtrznych" 

3Swiata i wychowanie 
Szkoly podstawowe 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Szkoly 
podstawowe" 

[nwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Prace inwestycyjne 
zwiqzane z zakupem i montazem 
kontenera na boisku sportowym w 
Szkole Podstawowej nr 204 - ul. 
Gajcego 711 1 - algorytm" 
Przedszkola 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Modernizacja 
ogrodzenia w Przedszkolu 
Miejskim nr 129 w Lodzi - 
Tatrzaiiska 100 - algorytm" 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Przedszkola" 
na zadanie pn. "Wydatki na 
realizacjq zadan zgloszonych przez 
jednostki pomocnicze miasta (z 
algorytmu)" 
Gimnazj a 

Zadania statutowe 

30 OOC 

30 OOC 

90 OOC 
27 OOC 

4 OOC 

23 OOC 

59 OO( 

59 OO( 
1 OO( 

58 OO( 
4 OO( 

4 OO( 



la zadanie pn. "Gimnazja" 

Pomoc spoleczna 
Placowki opiekunczo- 
wvchowawcze 

gmpa 
vydatkow Zadania statutowe 

na zadanie pn. "~rodki  
przekazywane na pokrycie 
procentowego udzialu gminy w 
kosztach utrzymania 
wychowankow bqdqcych 
mieszkancami Miasta Lodi 
umieszczonych w placowkach 
opiekunczo - wychowawczych 
dzialajqcych na terenie innych 
powiatow" 
Pozostala dzialalnoSC 
Na programy finansowane z 
udzialem Srodkow, o ktorych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
na zadanie pn. "Razem z Rodzinq" 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
Domy i oSrodki kultury, Swietlice i 
kluby 66 OOC 

66 OOC 
gmpa 

wydatkow Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Zakup i monte  
sprzqtu elektroakustycznego i 
mechaniki sceny do Teatru 
Szwalnia" 
Biblioteki 

Dotacje 
na zadanie pn. "Biblioteki" 

Powiat 

Administracia ~ubliczna 
Urzedy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu) 

Wynagrodzenia i skladki 
z zadania pn. " Wydatki osobowe 
pracownikow Urzqdu" 

gmpa 
wydatkow 



1 
852 

854 

2 

85201 

85407 

6 

26 500 

26 500 

26 500 

3 

gmpa 
wydatkow 

gmpa 
wydatk6w 

4 
Pomoc spoieczna 
Placowki opiekunczo- 
wychowawcze 

Dotacje 
z zadania pn. "~rodki  
przekazywane na pokrycie kosztow 
utrzymania wychowankow 
bqdqcych mieszkancami Powiatu 
Lodi wnieszczonych w 
placowkach opiekunczo - 
wychowawczych dziaiajqcych na 
terenie innego wojewodztwa" 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
Placowki wychowania 
pozaszkolnego 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. 11Plac6wki 
wychowania pozaszkolnego" 

5 
36 817 

36 817 

36 817 


