
Druk Nr A43 I20 1 6 

Projekt z dnia 96 czenvca 20 16 r. 

UCHWAEA NR 

RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok. 

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

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 201 6 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 9 1 i art. 92 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 201 5 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 

1513, 1830,1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

8 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 5.500.000 zl 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 750 - Administracja publiczna 

rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnoSC 

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

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

gminnym zadaniu pn. ,,8.3. ~rodk i  finansowe pochodzqce z refundacji 

wydatkow z lat ubieglych na projekty: 44) ,,System Informacji o Terenie 

- Faza IX"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

5 2. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 20 16 rok o kwotq 5.500.000 zl 



Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

1) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotq 

rozdziale 7000 1 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Modemizacja i rozbudowa budynkow gminnych 

z przeznaczeniem na siedziby Zarzqdu Lokali Miejskich"; 

2) dziale 71 0 - DzialalnoSC uslugowa o kwotq 

rozdziale 7 101 2 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

gminnym zadaniu pn. ,,Uzupelnienie bazy danych w aplikacji 

,,Zarzqdzanie Mieniem" zwiqzane z uzytkowaniem wieczystym"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 3. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 20 16 rok o kwote 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 8521 9 - OSrodki pomocy spolecznej 

dochody biezqce 

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

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 

8 4. Zwiqksza sie wydatki budzetu miasta Lodzi na 20 16  rok o kwote 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 852 19 - OSrodki pomocy spolecznej 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki na utrzymanie oirodkow pomocy 



spolecznej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 5. Zmniejsza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 201 6 rok, zgodnie 

z decyzjq Wojewody Lodzkiego z dnia 6 maja 2016 r. Nr FN- 

1.3 11 1.2.66.2016 (pismo Lodzkiego Urzqdu Wojewodzkiego w Lodzi z dnia 

9 maja 201 6 r. znak: FN-1.3 1 13.2.66.2016), o kwote 600.000 zl 

Zmniejszenie dotyczy dotacji, pochodzqcej ze Srodkow uruchomionych dla 

czqSci 85/10 - wojewodztwo lodzkie z rezenvy celowej zaplanowanej 

w ustawie budzetowej na rok 2016 (cz.83, poz. 52) , przyznanej na realizacjq 

zadan wlasnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 201 6 r. 

Zmniejszenia dochodow dokonano w: 

dziale 801 - OSwiata i wychowanie 

rozdziale 80 104 - Przedszkola 

dochody biezqce 

gminnym zadaniu pn. ,,8. Dotacje na zadania wlasne: a) z budzetu panstwa: 

- na dofinansowanie zadan w zakresie wychowania przedszkolnego"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

5 6. Zmniej sza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 20 16 rok o kwotq 600.000 zl 

Zrnniejszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 801 - OSwiata i wychowanie 

rozdziale 80 104 - Przedszkola 

grupie wydatkow - Dotacje 

gminnych zadaniach pn.: 

1) ,,Przedszkola niepubliczne" 

2) ,,Dotacja dla przedszkoli publicznych" 

500.000 zl; 

100.000 zl; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 



8 7. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi 

na 20 16 rok wydatk6w: 

1) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 1.000.000 zl 

rozdzialu 75075 - Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Strategia promocji i komunikacji marketingowej 

w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii" 

do: 

dzialu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdzialu 921 14 - Pozostale instytucje kultury 

grupy wydatk6w - Dotacje 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Lodzkie Centrum Wydarzeri"; 

2) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoSC 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnych zadan pn.: 

a) ,,Osiedle Stare Polesie" 

b) ,,Osiedle Baluty - Centrum" 

c) ,,Osiedle Katedralna" 

d) ,,Osiedle Wiskitno" 

e) ,,Osiedle ~rodmieicie - Wschod" 

f )  ,,Osiedle Julian6w - Marysin - Rogi" 

g) ,,Osiedle Baluty - Doly" 

do: 

- dzialu 801 - OSwiata i wychowanie 

- rozdzialu 80 10 1 - Szkoly podstawowe 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

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

- rozdzialu 80102 - Szkoly podstawowe specjalne 2.500 zl 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

24.500 zl, 

24.150 zl, 

6.100 zl, 

2.000 zl, 

5.500 z1, 

11.100 zl, 

12.850 zl, 



na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Szkoly podstawowe 

specjalne", 

- rozdzialu 80 104 - Przedszkola 19.430 zl 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Przedszkola, 

- rozdzialu 80105 - Przedszkola specjalne 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Przedszkola specjalne", 

- rozdzialu 80 1 1 0 - Gimnazj a 7.500 zl 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,GimnazjaV, 

- rozdzialu 801 20 - Lica ogolnoksztalc~ce 6.000 zl 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Licea ogolnoksztalcs)ce", 

- rozdzialu 801 30 - Szkoly zawodowe 4.900 zl 

grupy wydatkbw - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Szkoly zawod~we"~ 

- dzialu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 2.500 zl 

rozdzialu 85403 - Specjalne osrodki szkolno - wychowawcze 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Specjalne oSrodki szkolno - 

wychowawcze", 

3) z dziah 750 - Administracja publiczna kwote 

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoib 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Osiedle Widzew - Wschod" 

do: 

dzialu 92 1 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdzialu 921 16 - Biblioteki 

grupy wydatkow - Dotacje 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Biblioteki"; 



4) w dziale 801 - OSwiata i wychowanie kwotq 

z rozdzialu 801 95 - Pozostala dzialalnoSC 

grupy wydatkbw - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki i oplaty zwiqzane z prowadzonymi przez 

Wydzial zadaniami" 

do: 

a) rozdzialu 801 01 - Szkoly podstawowe 96 zl 

grupy wydatkow - Dotacje 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki zwiqzane z rozliczeniem 

dotacji celowych", 

b) rozdzialu 80102 - Szkoly podstawowe specjalne 348 zl 

grupy wydatkow - Dotacje 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Wydatki zwiqzane 

z rozliczeniem dotacji celowych", 

c) rozdzialu 80 1 10 - Gimnazja 50 zl 

grupy wydatkow - Dotacje 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki zwiqzane z rozliczeniem 

dotacji celowych", 

d) rozdzialu 801 1 1 - Gimnazja specjalne 70 zl 

grupy wydatkow - Dotacje 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Wydatki zwiqzane 

z rozliczeniem dotacji celowych"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

8 8. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Lodzi. 

8 9. W uchwale Nr XXIIl53 111 5 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 201 5 r. 

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

z 20 16 r. poz. 10 l7), Zalqcznik Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 

z budietu miasta Lodzi na 2016 rok" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 3 do niniejszej 

uchwaly. 



5 10. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia i podlega ogioszeniu w trybie 

przewidzianym dla aktow prawa miejscowego. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie 

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

w budzecie miasta Lodzi na 20 16 rok. 

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

(-6 1 - 2 uchwaly). 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq zwiekszenia o kwotq 5.500.000 zf, z tego: 

P dochodow w Wydziale Budietu gminnym zadaniu pn. ,,8.3. ~rodk i  finansowe 

pochodzqce z refundacji wydatkow z lat ubieglych na projekty: 44) ,,System Inforrnacji 

o Terenie - Faza IX"; 

P wydatkow w: 

Zarzqdzie Lokali Miejskich w wysokoSci 5.200.000 zi z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Modernizacja i rozbudowa budynkow gminnych 

z przeznaczeniem na siedziby Zarzqdu Lokali Miejskich". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na modernizacje i rozbudowq siedziby Zarzqdu 

Lokali Miejskich przy al. T. KoSciuszki 47 oraz siedziby Rejonu Obslugi Najemcow przy 

ul. Tetmajera 2/12 oraz na wyposaienie budynku przy al. T. KoSciuszki 47. 

Obie te siedziby zostaly przejqte od uzytkownikow, ktorzy prowadzili innego rodzaju 

dzialalnoSC odbiegajqcq charakterem od dzialalnoici Zarzqdu Lokali Miejskich. 

E6dzkim OSrodku Geodezji w wysokoSci 300.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania pn. ,,Uzupelnienie bazy danych w aplikacji ,,Zarzqdzanie Mieniem" 

zwiqzane z uzytkowaniem wieczystym". 

Z uwagi na koniecznoSC realizacji przez t6dzki OSrodek Geodezji zadania Urzqdu Miasta 

todzi polegajqcego na uzupelnieniu bazy danych, zwiqzanych uzytkowaniem 

wieczystym, w aplikacji ,,Zarzqdzanie Mieniem" niezbqdne jest zabezpieczenie 

dodatkowych Srodkow. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok dochod6w i wydatkbw 

fi 3 - 4 uchwaly). 



W budiecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Miejskim OSrodku Pomocy 

Spolecznej w Lodzi o kwotq 3.677 zl, z tego: 

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

P wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie 

oirodkow pomocy spolecznej". 

Powyzszego zwiqkszenia dokonuje siq w zwiqzku z otrzymanym odszkodowaniem z firrny 

ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczen S.A. Vienna Insuarance Group. 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq na odnowienie zalanych pomieszczen w Punktach Pracy 

Socjalnej przy ul. Tramwajowej oraz lokalu przy ul. Tybury 16. 

Zmnieiszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok dochoddw i wydatkdw 

1(6 5 - 6 uchwaly). 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq zmniejszenia o kwotq 600.000 zl, z tego: 

> dochodow w Wydziale Budietu w gminnym zadaniu pn. ,,8. Dotacje na zadania wlasne: 

a) z budzetu paiistwa: - na dofinansowanie zadari w zakresie wychowania 

przedszkolnego"; 

wydatk6w w Wydziale Edukacji w nizej wymienionych gminnych zadaniach pn.: 

,,Przedszkola niepubliczne" w wysokoici 500.000 zl; 

,,Dotacja dla przedszkoli publicznych" w wysokoici 100.000 zl. 

Powyzszego zmniejszenia dokonano zgodnie z decyzjq Wojewody Eodzkiego z dnia 6 maja 

2016 r. Nr FN-1.3 11 1.2.66.2016. 

Zrnniejszenie dotyczy dotacji przyznanej na realizacjq zadan wlasnych w zakresie 

wychowania przedszkolnego w 20 1 6 r. 

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wydatkdw (6 7 

uchwaly). 



W Biune Promocji i Turystyki dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci 

1.000.000 zl z gminnego zadania pn. ,,Strategia promocji i komunikacji marketingowej 

w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii" z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania pn. ,,lodzkie Centrum Wydarzeri". 

W zwiqzku z rozwiqzaniem Umowy Nr 1 O/zp/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. zawartej przez 

Miasto z Moda Forte Grupa Kreatywna I. Kubiak, J. Klak na organizacjq promocji Lodzi 

w ramach imprezy FashionPhilosophy Fashion Week Poland Srodki przeniesione zostanq do 

Lodzkiego Centrum Wydarzen na zwiqkszenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na 

organizacjq imprez. 

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

86.200 zl z gminnych zadah pn.: 

> ,,Osiedle Stare Polesie" w wysokoici 24.500 zl; 

> ,,Osiedle Baluty - Centrum" w wysokoSci 24.150 zl; 

> ,,Osiedle Katedralna" w wysokoici 6.100 zl; 

P ,,Osiedle Wiskitno" w wysokoici 2.000 zl; 

> ,,Osiedle ~rodmieicie - Wschod" w wysokoici 5.500 zl 

,,Osiedle Julian6w - Marysin - Rogi" w wysokoici 1 1.100 zl; 

P ,,Osiedle Baluty - Doly" w wysokoici 12.850 zl; 

do Wydzialu Edukacji 

z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych zadan: 

gminnych pn. : 

,,Szkoly podstawowe" w wysokoici 42.770 zl, 

,,Przedszkola" w wysokoici 19.430 zl, 

,,Przedszkola specjalne" w wysokoici 600 zl, 

,,GimnazjaV w wysokoici 7.500 zl, 

powiatowego pn. : 

,,Szkoly podstawowe specjalne" w wysokoici 2.500 zl, 

,,Licea og6lnoksztalcqce" w wysokoici 6.000 zl, 

,,Szkoly zawodowe" w wysokoici 4.900 zl, 

,,Specjalne oirodki szkolno - wychowawcze" w wysokoSci 2.500 zl. 



Powyzszych zmian dokonuje siq zgodnie z nizej wymienionymi uchwalami: 

J Nr 66/14/2016 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 15 marca 2016 r., zgodnie z ktorq Srodki 

w wysokoici 6.500 zl przeznaczone zostanq dla: 

- Przedszkola Miejskiego Nr 56 mieszczqcego siq w todzi przy ul. Pogonowskiego 71 

w wysokoici 2.000 zl na organizacjq Pikniku Rodzinnego, 

- Przedszkola Miejskiego Nr 199 mieszczqcego siq w todzi przy ul. tqkowej 13 

w wysokoici 2.000 zl na organizacjq Pikniku Rodzinnego, 

- Przedszkola Miejskiego Nr 208 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Gdanskiej 84 

w wysokoSci 1.000 zl na organizacjq IV Mini Maratonu ,,Biegiem po zdrowie", 

- Przedszkola Miejskiego Nr 98 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Legionow 126 

w wysokoici 1 SO0 zl na organizacjq Pikniki ,,swieto Rodziny", 

Nr 68/14/2016 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 15 marca 201 6 r., zgodnie z kt6rq Srodki 

w wysokoSci 18.000 zl przeznaczone zostanq dla: 

- XXI Liceum Ogolnokszta~cqcego mieszczqcego siq w Eodzi przy ul. Kopernika 2 

w wysokoSci 6.000 zl na organizacjq obchodow 70-lecia istnienia szkoly, 

- Szkoly Podstawowej Nr 26 mieszczqcej siq przy ul. Pogonowskiego 27/29 w wysokoici 

3.000 zl na organizacjq Festynu ,,Czerwcowka Staropolska", 

- Szkoly Podstawowej Nr 36 mieszczqcej siq w Eodzi przy ul. Wiqckowskiego 35 

w wysokosci 3.000 zl na organizacjq IV Pikniku Rodzinnego, 

- Szkoly Podstawowej Nr 152 mieszczqcej siq w Eodzi przy ul. 28 Pulku Strzelcow 

Kaniowskich 52/54 w wysokoSci 2.000 zl na organizacjq Festynu ,,Czas na zdrowie", 

- Szkoly Podstawowej Nr 160 mieszczqcej siq w Lodzi przy ul. A. Struga 24A 

w wysokoSci 1.500 zl na organizacjq X Spotkan Czytelniczych ,,Cala Polska czyta 

dzieciom", 

- Zespolu Szkol Specjalnych Nr 2 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Karolewskiej 30134 

w wysokoici 2.500 zl na organizacjq Pikniku Rodzinnego, 

J Nr 24lVIl2016 Rady Osiedla Baluty - Centrum z dnia 29 marca 2016 r., zgodnie z kt6rq 

Srodki w wysokoici 17.650 zl przeznaczone zostanq dla: 

- Szkoly Podstawowej Nr 54 mieszczqcej siq w Lodzi przy ul. Wrobla 5 w wysokoici 

800 zl na organizacjq turnieju minihokeja i pilki noinej, 

- Szkoly Podstawowej Nr 55 mieszczqcej siq w Eodzi przy ul. Mackiewicza 9 

w wysokoici 4.000 zl na organizacjq festynu Srodowiskowego, 

- Szkoly Podstawowej Nr 101 mieszczqcej siq w Lodzi przy ul. Wsp6lnej 719 

w wysokoici 800 zl na organizacjq konkursu fotograficznego, 



- Szkoly Podstawowej Nr 24 mieszczqcej siq w Lodzi przy ul. Ciesielskiej 14 

w wysokoSci 1 SO0 zl na organizacjq biesiady rodzinnej, 

- Szkoly Podstawowej Nr 35 mieszczqcej siq w todzi przy ul. Tybury 4 w wysokoici 

4.470 zl z tego na organizacjq: Konkursu ,,Nasze dziedzictwo" kwota 470 zl i Festynu 

Srodowiskowego kwota 4.000 zl, 

- Zespolu Szk6l Ponadgimnazjalnych Nr 5 mieszczqcego siq przy ul. Drewnowskiej 88 

w wysokoSci 1.000 zl na organizacjq dni sportu, 

- Publicznego Gimnazjum Nr 12 mieszczqcego siq w Eodzi przy ul. Ks. Brzoski 23 

w wysokoSci 1.000 z na organizacjq konkursu edukacyjnego, 

- Przedszkola Miejskiego Nr 149 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Murarskiej 42 

w wysokoSci 480 zl na organizacjq konkursu edukacyjnego, 

- Przedszkola Miejskiego Nr 176 mieszczqcego siq w todzi przy ul. Blacharskiej 5 

w wysokoici 500 zl na organizacjq konkursu edukacyjnego, 

- Przedszkola Miejskiego Nr 73 mieszczqcego siq w todzi przy ul. Ghandiego 3 

w wysokoSci 500 zl na zorganizowanie konkursu edukacyjnego, 

- Przedszkola Specjalnego Nr 1 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Ghandiego 26 

w wysokoici 600 zl na organizacjq konkursu i zabawy integracyjnej, 

- Przedszkola Miejskiego Nr 44 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Sedziowskiej 18A 

w wysokoSci 1.500 z1 na organizacjq zawodow sportowych, 

- Przedszkola Miejskiego Nr 202 mieszczqcej siq w Lodzi przy ul. Sqdziowskiej 8/10 

w wysokoSci 500 zl na organizacjq konkursu edukacyjnego, 

J Nr 25NIl2016 Rady Osiedla Baluty - Centrum z dnia 29 marca216 r., zgodnie, z ktorq 

Srodki w wysokoSci 6.500 zl przeznaczone zostanq dla: 

- Publicznego Gimnazjum Nr 6 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Limanowskiego 124A 

w wysokoSci 4.000 zl na zakup uslugi cateringowej na imprezy irodowiskowe, 

- Szkoly Podstawowej Nr 166 mieszczqcej siq w Lodzi przy ul. Szamotulskiej 4 

w wysokoSci 2.500 zl na zakup uslugi cateringowej na imprezy Srodowiskowe, 

J Nr 14611 9/20 16 Rady Osiedla Katedralna z dnia 30 marca 20 16 r., zgodnie z kt6rq Srodki 

w wysokoSci 4.200 zl przeznacza siq (po 700 zl dla kaidego z przedszkoli) dla: 

- Przedszkola Miejskiego Nr 5 mieszczqcego siq w Lodzi przy al. T. Koiciuszki 54 na 

organizacjq konkursu ,,Przygoda Wierszem Malowana", 

- Przedszkola Miejskiego Nr 71 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 19 

na organizacjq konkursu ,,Jestem Bezpieczny", 



- Przedszkola Miejskiego Nr 75 mieszczqcej siq w Lodzi przy al. T. KoSciuszki 81 na 

organizacjq konkursu ,,Straiacy Przy Pracy", 

- Przedszkola Miejskiego Nr 99 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. H. Sienkiewicza 108 

na organizacjq konkursu ,,Zywioly", 

- Przedszkola Miejskiego Nr 100 mieszczqcego siq w Eodzi przy ul. Piotrkowskiej 44 na 

organizacjq konkursu ,,Swiqto Ziemi", 

- Przedszkola Miejskiego Nr 223 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Sienkiewicza 42 na 

organizacjq konkursu ,,Bezpieczenstwo w Domu", 

J Nr 14911912016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 30 marca 2016 r., zgodnie z kt6rq Srodki 

w wysokoSci 1.900 zl przeznaczone zostanq dla Zespolu Szk6l Gastronomicznych 

mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Sienkiewicza 88 na zorganizowanie imprezy pn. 

,,Wieczor Patriotyczny", 

J Nr 54/XVII/2016 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 24 kwietnia 2016 r., zgodnie z ktorq 

Srodki w wysokoici 2.000 zl przeznaczone zostanq dla: 

- Szkoly Podstawowej Nr 130 mieszczqcej siq w Lodzi przy ul. GoSciniec 1 w wysokoici 

1.000 zl na organizacjq imprezy ,,Zakonczenie roku szkolnego", 

- Przedszkola Miejskiego Nr 233 mieszczqcego siq w Eodzi przy ul. Kolumny 301 

w wysokoSci 1.000 zl na organizacje imprezy ,,Zakonczenie roku przedszkolnego", 

J Nr 92/14/2016 Rady Osiedla ~rodmie~cie  - Wschod z dnia 21 kwietnia 2016 r., zgodnie 

z kt6rq Srodki w wysokoSci 2.500 zl przeznaczone zostana, na organizacje imprezy 

plenerowej pn. ,,Dzien Sqsiada w Jordanowce" na terenie Specjalnego OSrodka Szkolno - 

Wychowawczego Nr 3 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Tkackiej 34, 

J Nr 941141201 6 Rady Osiedla Srodmieicie - Wsch6d z dnia 21 kwietnia 2016 r., zgodnie 

z ktorq Srodki w wysokoSci 1.000 zl przeznaczone zostana, na organizacjq imprezy 

plenerowej pn. ,,Piknik sqsiedzki" na terenie Szkoly Podstawowej nr 11 1 przy 

ul. Jaracza 42, 

J Nr 951141201 6 Rady Osiedla SrodmieScie - Wsch6d z dnia 21 kwietnia 2016 r., zgodnie 

z ktorq Srodki w wysokoici 1.000 zl przeznaczone zostana, na organizacjq imprezy 

plenerowej pn. ,,Piknik sqsiedzki" na terenie Szkoly Podstawowej nr 79 przy 

ul. Pomorskiej 138, 

J Nr 961141201 6 Rady Osiedla ~r6dmieScie - Wschod z dnia 21 kwietnia 201 6 r., zgodnie 

z ktorq Srodki w wysokoSci 1.000 zl przeznaczone zostanq na organizacjq imprezy 

plenerowej pn. ,,Piknik sqsiedzki" na terenie Gimnazjum nr 3 przy ul. Zacisze 719, 



4 Nr 1 1911 91201 6 Rady Osiedla Julianow - Marysin - Rogi z dnia 19 kwietnia 20 16 r., 

zgodnie z kt6rq Srodki w wysokosci 1 1.100 zl przeznaczone zostanq dla: 

- Szkoly Podstawowej Nr 120 mieszczqcej siq w Lodzi przy ul. Centralnej 40 

w wysokosci 2.200 zl na zorganizowanie przez harcerzy z Hufca Lodz - Baluty imprezy 

pn. ,,Bieg na orientacjq", 

- Zespolu Szkol Geodezyjnych mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Skrzydlatej 15 

w wysokoici 2.000 zl na organizacjq konkursu ,,Sybir w oczach mlodych", 

- Przedszkola Miejskiego Nr 47 mieszczqcego siq w todzi przy ul. Deczynskiego 24 

w wysokoici 3.400 zl na zorganizowanie ,,Imprezy Mikolajkowej", 

- Szkoly Podstawowej Nr 142 mieszczqcej siq w Lodzi przy ul. Lupkowej 6 w wysokoSci 

2.000 zl na organizacjq ,,Pikniku Baluckiego", 

- Gimnazjum Nr 15 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Sowinskiego 50156 w wysokoici 

1.500 zl na organizacjq ,,Konkursu Historycznego", 

Nr 63Al2112016 Rady Osiedla Baluty - Doly z dnia 4 kwietnia 2016 r., zgodnie z kt6rq 

Srodki w wysokoSci 12.850 zl przeznaczone zostanq dla: 

- Szkoly Podstawowej Nr 153 mieszczqcej siq w Lodzi przy ul. Obr. Westerplatte 28 

w wysokoSci 12.000 zl na wspolorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka, 

- Przedszkola Miejskiego Nr 77 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Brackiej 23 

w wysokoici 850 zl na organizacjq przeglqdu piosenki ekologicznej i IV edycji meczu 

pilki noznej Euro. 

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

3.500 zl z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Widzew - Wschod do Wydzialu Kultury 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,BibliotekiV. 

Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z uchwalq Nr 64/14/2016 Rady Osiedla Widzew - 

Wschod z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z ktorq Srodki przeznaczone zostanq na zakup 

ksi@ek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Lodi - Widzew, z tego dla: 

> Filii nr 3 mieszczqcej siq przy ul. Jurczynskiego 30A w wysokoici 700 zl, 

> Filii nr 6 mieszczqcej siq przy ul. Gorkiego 63 w wysokoici 1.600 zl, 

P Filii nr 8 mieszczqcej siq przy ul. Bartoka 27 w wysokoici 1.200 zl. 



W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 564 zl z gminnego 

zadania pn. ,,Wydatki i oplaty zwiqzane z prowadzonymi przez Wydzial zadaniami" 

z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadan: 

> gminnego pn. ,,Wydatki zwiqzane z rozliczeniem dotacji celowych" w wysokoici 146 zl; 

> powiatowego pn. ,,Wydatki zwiqzane z rozliczeniem dotacji celowych" w wysokoici 

418 zl. 

W zwiqzku z rozliczeniem umow zawartych w ramach programu ,,Wyposazenie szkoi 

w podrqczniki, materiaiy edukacyjne lub Cwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 

podrqcznikow, materialow edukacyjnych lub materialow Cwiczeniowych" zachodzi 

koniecznoSC zwrotu do Lodzkiego Urzqdu Wojewodzkiego niewykorzystanej dotacji celowej. 

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 (4 9 uchwah). 

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

udzielanych z budietu miasta Lodzi na 2016 rok", kt6re zostaly ujqte w jednolitym tekicie 

stanowiqcym zalqcznik Nr 3 do niniejszej uchwaly. 



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

Zestawienie 

zmian budzetu miasta Lodzi na 20 16 rok 

Dzial 

Zmiany po stronie dochod6w 

Gmina 

Administracja publiczna 
Pozostala dzialalnoS6 
Dotacje celowe w ramach 
programow finansowanych z 
udzialem Srodkow europej skich 
oraz Srodkow, o ktorych mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub platnoici w ramach 
budzetu Srodkow europej skich, z 
wylqczeniem dochodow 
klasyfikowanych w paragrafie 625 

OSwiata i wychowanie 
Przedszkola 
Dotacje celowe otrzymane z 
budzetu panstwa na realizacjq 
wlasnych zadan bieiqcych gmin 
(zwiqzkow gmin, zwiqzkow 
powiatowo-gminnych) 

600 OOC 
600 OOC 

600 OOC 

Pomoc s~oleczna 
OSrodki womocv swolecznei 
Wplywy z rbznych dochodow 



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

Zestawienie 

zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 20 16 rok 

Zwiekszenia 

6 

6 593 941 

6 577 623 

5 200 000 
5 200 000 

5 200 000 

300 000 

300 000 

300 000 

Zmniejszenia Dziat 

1 

700 

710 

750 

Rozdz. TreSC 

2 1 

70001 

71012 

75075 

5 

1 690 264 

1 690 264 

1 089 700 

1 000 000 

1 000 000 

3 

gmpa 
wydatkow 

grupa 
wydatkow 

gmpa 
wydatkow 

4 

Zmiany po stronie wydatk6w 

Gmina 

Gospodarka mieszkaniowa 
Zaklady gospodarki mieszkaniowej 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Modernizacja i 
rozbudowa budynkow gminnych z 
przeznaczeniem na siedziby 
Zarzqdu Lokali Miejskich" 

DzialalnoSC uslugowa 
Zadania z zakresu geodezji i 
kartografii 

Wynagrodzenia i skladki 
na zadanie pn. "Uzupelnienie bazy 
danych w aplikacji "Zarzqdzanie 
Mieniem" zwipane z 
uiytkowaniem wieczystym" 

Administracja publiczna 
Promocj a j ednostek sarnorzqdu 
terytorialnego 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "Strategia promocji i 
komunikacji marketingowej w 
ramach realizacji imprez 



2 

75095 

80101 

80104 

80105 

801 10 

3 

grupa 
wydatkow 

grupa 
wydatkow 

gmpa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

grupa 
wydatkow 

grupa 
wydatkow 

gmpa 
wydatkow 

4 
modowych, designu i nowych 
technologii" 
Pozostala dzialalnoSC 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "Osiedle Katedralna" 
z zadania pn. "Osiedle Widzew - 
Wsch6d" 
z zadania pn. "Osiedle Stare 
Polesie" 
z zadania pn. "Osiedle Baluty - 
Centrum" 
z zadania pn. "Osiedle Wiskitno" 
z zadania pn. "Osiedle ~r6dmie~cie  
- Wschod" 
z zadania pn. "Osiedle Julianow - 
Marysin - Rogi" 
z zadania pn. "Osiedle Baluty - 
Doly" 

OSwiata i wychowanie 
Szkoly podstawowe 

Dotacje 
na zadanie pn. " Wydatki zwiqzane 
z rozliczeniem dotacj i celowych" 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Szkoly 
podstawowe" 
Przedszkola 

Dotacje 
z zadania pn. "Przedszkola 
niepubliczne" 
z zadania pn. "Dotacja dla 
przedszkoli publicznych" 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Przedszkola" 
Przedszkola specjalne 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Przedszkola 
specj alne" 
Gimnazj a 

Dotacje 

5 

89 700 

89 700 
6 100 

3 500 

24 500 

24 150 
2 000 

5 500 

11 100 

12 850 

600 564 

600 000 

600 000 

500 000 

100 000 

6 

70 446 
42 866 

96 

42 770 

19 430 

19 430 

600 

600 

7 550 

5 0 



1 

852 

92 1 

80 1 

2 

80195 

85219 

921 14 

921 16 

80102 

80111 

3 

gmpa 
wydatkow 

gmpa 
wydatk6w 

gmpa 
wydatkow 

gmpa 
wydatkdw 

gmpa 
wydatkow 

gmpa 
wydatk6w 

gmpa 
wydatkdw 

gmpa 
wydatk6w 

4 
na zadanie pn. " Wydatki zwiqzane 
z rozliczeniem dotacji celowych" 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Gimnazja" 
Pozostala dzialalnoSC 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "Wydatki i oplaty 
zwiqzane z prowadzonymi przez 
Wydzial zadaniarni" 

Pomoc spoleczna 
OSrodki pomocy spolecznej 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Wydatki na 
utrzyrnanie oSrodkow pomocy 
spolecznej " 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
Pozostale instytucje kultury 

Dotacje 
na zadanie pn. "Lodzkie Centrum 
Wydarzen" 
Biblioteki 

Dotacje 
na zadanie pn. "Biblioteki" 

Powiat 

OSwiata i wychowanie 
Szkoly podstawowe specjalne 

Dotacje 
na zadanie pn. "Wydatki zwiqzane 
z rozliczeniem dotacji celowych" 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Szkoly 
podstawowe specjalne" 
Gimnazj a specj alne 

Dotacje 

5 

5 64 

564 

6 

7 500 

3 677 
3 677 

3 677 

1 003 500 
1 000 000 

1 000 000 

3 500 

3 500 

16 318 

13 818 
2 848 

348 

2 500 

70 

70 



1 

854 

2 

80120 

80130 

85403 

3 

gmpa 
wydatkow 

grupa 
wydatkow 

gmpa 
wydatkdw 

6 

6 000 

6 000 

4 900 

4 900 

2 500 

2 500 

2 500 

4 
na zadanie pn. " Wydatki zwiqzane 
z rozliczeniem dotacji celowych" 
Licea og6lnoksztalcqce 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Licea 
og6lnoksztalcqce" 
Szkoly zawodowe 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Szkoly zawodowe" 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
Specjalne oSrodki szkolno- 
wychowawcze 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Specjalne oirodki 
szkolno - wychowawcze" 

5 
































