
Druk Nr 193/20 16 

AUTOPOPRAWKA dw& 
PREZYDENTA MIASTA EODZI k!af?m l danc iwskr ,  

z dnia 43 czenvca 201 6 r. 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi w sprawie zrnian budietu oraz zmian 

w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok. 

W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian 

w budzecie miasta Eodzi na 20 16 rok, wprowadzam nastqpujqce zrniany: 

1) 5 1 otrzymuje brzmienie: 

,,$ 1. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 5.660.214 zl 

Zwiekszenia dochodow dokonano w: 

I) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotq 5.508.182 zl 

rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnoid 

dochody majqtkowe w tym: na programy finansowane z udzialem 

irodk6wY o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

gminnym zadaniu pn. ,,8.3. Srodki finansowe pochodzqce z refundacji 

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

- Faza IX"; 

2) dziale 80 1 - OSwiata i wychowanie o kwotq 

rozdziale 80 120 - Licea og6lnoksztalcqce 

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

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

powiatowym zadaniu pn. ,,8.2. ~ r o d k i  finansowe pochodzqce ze irode! 

zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 295) Projekty Erasmus+ 

20 16/20 1 8 - ,,Rozwoj nauczyciela sukcesem ucznia"; 



3) dziale 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotq 

rozdziale 85395 - Pozostala dzialalnoSC 

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

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

powiatowych zadaniach pn. 

a) ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie 

podlegajqcych zwrotowi: 290) Srodki na realizacje projektu pn. 

,,OdNowa - aktywizacja spoleczno - zawodowa podopiecznych TPBA 

z Lodzi" 77.398 zl, 

b) ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie 

podlegajqcych zwrotowi: 291) ~ r o d k i  na realizacje projektu pn. 

,,Pomysl na siebie" 25.378 zl; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 ."; 

2) dodaje siq tj 2 w brzmieniu: 

,,§ 2. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 1.500.000 zl 

Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 600 - Transport i IqcznoSC 

rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

powiatowym zadaniu pn. ,,Rewitalizacja przestrzeni miej skiej przy 

ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrurn Lodzi) - (C)" 

- zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

3) dotychczasowe 2 - 6 otrzyrnuje odpowiednio numeracje 3 - 7; 



a) kwotq 5.500.000 zl zastqpuje siq kwotq 7.160.214 zl, 

b) dodaje siq pkt 1 w brzmieniu: 

,,I) w dziale 600 - Transport i lqcznoid o kwotq 1.323.770 zl 

rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi 

gminne) 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

powiatowych zadaniach pn.: 

a) ,,Dokumentacja dotyczqca dr6g stanowiqcych dojazdy do wqzl6w na 

S 14" - zadanie ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

406.884 zl, 

b) ,,Dokumentacja projektowa na budowq ul. Strykowskiej na odc. od 

ul. Wycieczkowej do granic Miasta" 597.1 16 zl, 

c) ,,Dokumentacja projektowa na przebudowq wiaduktow drogowych 

i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP" 

3 19.770 zl;", 

c) dotychczasowe pkt 1 - 2 otrzyrnujq odpowiednio numeracjq 2 - 3, 

d) dodaje siq pkt 4 - 6 w brzmieniu: 

,,4) dziale 801 - Oiwiata i wychowanie o kwotq 

rozdziale 80 120 - Licea ogolnoksztalcqce 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkbw, 

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

powiatowym zadaniu pn. ,,Projekt ,,Rozwoj nauczyciela sukcesem 

ucznia"; 

5) dziale 853 - Pozostale zadania w zakresie polifyki spolecznej o kwotq 

rozdziale 85395 - Pozostala dzialalnoid 



grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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

powiatowych zadaniach pn.: 

a) ,,OdNowa - aktywizacja spoleczno - zawodowa podopiecznych TPBA 

z Lodzi" 37.810 zl, 

b) ,,Pomysl na siebie" 25.378 zl; 

6) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwotq 

rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Budowa drogi dojazdowej do Miejskich Kortow 

Tenisowych w Parku im. J. Poniatowskiego";"; 

5) dodaje siq 5 8 - 1 1 w brzmieniu: 

,,§ 8. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 201 6 rok o kwotq 125.084 zl 

Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 758 - Rozne rozliczenia 

rozdziale 75 8 18 - Rezenvy ogolne i celowe 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

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

lokalnymi"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 9. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 125.084 zl 

Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 

rozdziale 90095 - Pozostala dzialalnoSC 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 



gminnym zadaniu pn. ,,Program ,,Zielone Podworka"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

§ 10. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Eodzi na 201 6 rok o kwotq 2.014.963 zl 

Zmniej szenia wydatkow dokonano w: 

dziale 758 - R6zne rozliczenia 

rozdziale 7581 8 - Rezerwy ogolne i celowe 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z politykq 

spolecznq"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 1 1. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 201 6 rok o kwotq 2.014.963 zl 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

1) dziale 85 1 - Ochrona zdrowia o kwotq 520.989 zl 

a) rozdziale 85 149 - Programy polityki zdrowotnej 500.000 zl 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Program dofinansowania do leczenia 

nieplodnoici metodq zaplodnienia pozaustrojowego dla mieszkancow 

miasta Eodzi w latach 20 16 - 202OV, 

b) rozdziale 85 195 - Pozostala dzialalnoik 20.989 zl 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Promocja realizacji programu leczenia 

nieplodnoici metodq zaplodnienia pozaustrojowego dla mieszkancow 

miasta Lodzi"; 

2) dziale 852 - Pomoc spoleczna o kwotq 

a) rozdziale 85203 - Oirodki wsparcia 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 



gminnych zadaniach pn. : 

- ,,Domy dziennego pobytu" 274.821 zl, 

- ,,Schronisko dla Bezdomnych Kobiet" 26.644 zl, 

- ,,Domy dziennego pobytu dla osbb niepelnosprawnych 1 8 1.122 zl, 

b) rozdzialu 85206 - Wspieranie rodziny 68.091 zl 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

gminnym zadaniu pn. ,,Wspieranie rodziny przez asystent6w rodziny 

oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczna", 

c) rozdziale 852 19 - OSrodki pomocy spolecznej 943.296 zl 

grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 

gminnych zadaniach pn.: 

- ,,Obsluga zadan Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob 

Niepelnosprawnych" 32.565 zl, 

- ,,Wydatki na utrzymanie oSrodk6w pomocy spolecznej" 825.973 zl, 

- ,,Wydatki na utrzymanie Wydzialu Wspierania Rodzinnej Pieczy 

Zastqpczej" 84.758 zl; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

6) dotychczasowy § 7 otrzyrnuje odpowiednio numeracjq 12; 

7) w g 12: 

a) dodaje siq pkt 1 w brzmieniu: 

,,I) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

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

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

z zadan: 

- gminnego pn. ,,Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzqdu" 140.276 zl, 

- gminnego pn. ,,Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzqdu (USC)" 

23.846 zl, 

- powiatowego pn. ,,Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzqdu" 

1 1.467 zl, 



do: 

dzialu 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 

rozdzialu 754 16 - Strai gminna (miej ska) 

grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki zaplanowane na dzialalnoSC 

Strazy Miej skiej ";", 

b) dotychczasowe pkt 1 - 4 otrzymujq odpowiednio numeracje 2 - 5, 

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoSC 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnych zadan pn.: 

a) ,,Osiedle Stare Polesie" 

b) ,,Osiedle Bahty - Centrum" 

c) ,,Osiedle Katedralna" 

d) ,,Osiedle Wiskitno" 

e) ,,Osiedle ~r6dmieScie - Wschod" 

f) ,,Osiedle Julianow - Marysin - Rogi" 

g) ,,Osiedle Baluty - Doly" 

h) ,,Osiedle Andrzej6w" 

i) ,,Osiedle Olechow - Jan6w" 

j) ,,Osiedle Baluty Zachodnie" 

k) ,,Osiedle Radogoszcz" 

do: 

- dzialu 801 - OSwiata i wychowanie 

- rozdzialu 801 0 1 - Szkoly podstawowe 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

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

- rozdzialu 801 02 - Szkoly podstawowe specjalne 2.500 zl 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

24.500 zl, 

24.150 zl, 

6.100 zl, 

2.000 zl, 

6.300 zl, 

11.100 zl, 

12.850 zl, 

5.000 zl, 

4.700 zl, 

9.000 zl, 

28.000 zl, 



na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Szkoly podstawowe 

specjalne", 

- rozdzialu 80 104 - Przedszkola 43.730 zl 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Przedszkola, 

- rozdzialu 80105 - Przedszkola specjalne 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

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

- rozdzialu 80 1 10 - Gimnazja 1 1.700 zl 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,GimnazjaV, 

- rozdziah 80 120 - Lica ogolnoksztalcqce 6.000 zl 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Licea og6lnoksztalcqce", 

- rozdzialu 80 130 - Szkoly zawodowe 4.900 zl 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Szkoly zawodowe", 

- dzialu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 3.300 zl 

rozdzialu 85403 - Specjalne oirodki szkolno - wychowawcze 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

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

wychowawcze", 

d) dodaje siq pkt 6 w brzmieniu: 

,,6) z dzialu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotq 

rozdzialu 921 95 - Pozostala dzialalnoik 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,, Wydatki Wydziah" 

do: 

dzialu 750 - Administracja publiczna 

rozdziah 75075 - Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 



grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Skonsolidowana obshga zakupu 

w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych";"; 

8) dodaje siq 5 13 w brzmieniu: 

,,§ 13. Dokonuje siq miany w ,,Planie dochodow rachunku dochodow jednostek, 

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

z zalqcznikiem Nr 3 ."; 

9) dotychczasowe 8 8 - 10 otrzymujq odpowiednio numeracjq 14 - 16; 

10) zalqczniki Nr 1 - 2 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zalqcznikach Nr 1 - 2 do 

niniej szej Autopoprawki; 

1 1) dodaje siq nowy zalqcznik Nr 3 w brzmieniu jak w zalqczniku Nr 3 do niniejszej 

Autopoprawki; 

12) dotychczasowy zalqczniki Nr 3 otrzymuje odpowiednio nurneracj q 4. 



Uzasadnienie 

do Autopoprawki do projektu uchwaly Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian budzetu 

oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 201 6 rok. 

Zwiekszenic planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok dochod6w i wydatk6w. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 

> zwiqkszenia dochodow w Wydziale Budietu w wysokoici 160.214 zl w nizej 

wymienionych zadaniach: 

gminnym pn. ,,8.3. Srodki finansowe pochodzqce z refundacji wydatkow z lat 

ubieglych na projekty: 44) ,,System Informacji o Terenie - Faza IX" w wysokoici 

8.182 zl; 

powiatowym pn. ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie 

podlegajqcych zwrotowi: 295) Projekty Erasmus+ 20161201 8 - ,,RozwQ nauczyciela 

sukcesem ucznia" w wysokoici 49.256 zl; 

powiatowym pn. ,,8.2. ~ r o d k i  finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie 

podlegajqcych zwrotowi: 290) Srodki na realizacjq projektu pn. ,,OdNowa - 
aktywizacja spoleczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Lodzi" w wysokoici 

77.398 zl; 

powiatowym pn. ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze zrodel zagranicznych nie 

podlegajqcych zwrotowi: 291) Srodki na realizacje projektu pn. ,,Pomysl na siebie" 

w wysokoici 25.378 zl; 

> zrnniejszenia wydatkow w Zarzqdzie Dr6g i Transportu w wysokoici 1.500.000 zl 

z powiatowego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

pn. ,,Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 ( Program 

Nowe Centrum Lodzi ) - (C)"; 

Zadanie polegajqce na budowie I1 etapu drogi w kwartale ulic: Tuwima, Moniuszki, 

Sienkiewicza, Pilsudskiego bqdzie realizowane wsp6lnie z Lodzkq Spolkq 

Infrastrukturalnq zgodnie z porozumieniem zawartym w 20 1 5 r. 



W miesiqcu czenvcu planowane jest ogloszenie wspolnego postqpowania przetargowego. 

Ze wzglqdu na szeroki zakres prac do wykonania w ramach inwestycji, roboty budowlane 

bqdq mogly zostac zakonczone w roku 201 7. 

P wydatkow w wysokoici 1.660.214 zl, z tego w: 

Zarzqdzie Dr6g i Transportu w wysokoici 1.323.770 zl z przeznaczeniem na realizacjq 

nizej wymienionych powiatowych zadan pn.: 

,,Dokumentacja dotyczqca dr6g stanowiqcych dojazdy do wqzl6w na S 14" 

w wysokoSci 406.884 zl - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

W ramach zamowienia podstawowego (Umowa nr 333.491DZ12015 z dnia 12 maja 

20 15 r.) Wykonawca miai obowiqzek uzyskak decyzje o irodowiskowych 

uwarunkowaniach dla zadania 2 tj . ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na 

przebudowq/rozbudowq ul. Szczecinskiej". Wykonawca jak rowniez Zamawiajqcy po 

udostqpnieniu materiaiow od Wydziaiu Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa uzyskali 

informacjq o Postanowieniu Prezydenta Miasta Lodzi DIL-OSR-~.6220.7.2013 

i koniecznoici uwzglqdnienia jego zapisow w opracowywanym Raporcie. Poniewai 

wymogi postawione w przywolanym dokumencie wykraczajq poza zakres Raportu 

okreilony ustawowo, a wynikajq m.in. ze szczeg6lnych uwarunkowan terenowo- 

wodnych dla rejonu inwestycji, wystqpila koniecznoic udzielenia zamowienia 

uzupelniajqcego. 

W dniu 23 marca 2016 r. zostala podpisana pomiqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq 

Umowa nr 333.2 1/DZ/20 16 - na zam6wienie uzupeiniajqce, obejmujqca opracowanie 

czqici materialow wykraczajqcych poza zakres zamowienia podstawowego, 

wynikajqcych z Postanowienia Prezydenta Miasta todzi nr DIL-OSR-v.6220.7.201 3 

z dnia 1 marca 20 1 3 r. 

JednoczeSnie w dniu 15 grudnia 2015 r. Wykonawca zloiyl raport 00s do 

procedowania przez WOS~R. W dniu 22 lutego 2016 r. pismem z dnia 18 lutego 

2016 r. (65 dni liczqc od dnia zlozenia raportu 0 0 s )  Regionalny Dyrektor Ochrony 

~rodowiska, jako organ opiniujqcy przekazal uwagi do zloionego raportu 

o uzupelnienie w zakresie obejmujqcym rowniez elementy objqte m.in. zam6wieniem 

uzupelniaj qcym. 



Wobec faktu, iz termin wykonania zamowienia uzupelniajqcego (do 30 kwietnia 

2016 r.) wplywa istotnie na wykonanie zamowienia podstawowego (do 30 kwietnia 

20 16 r.), to Zamawiaj qcy uznaje za zasadne wydluzenie terminu wykonania 

zamowienia podstawowego. 

,,Dokumentacja projektowa na budowq ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej 

do granic Miasta" w wysokoSci 597.1 16 zl; 

W ramach umowy nr 333.42/DZ/2015 z dnia 11 maja 2015 r. Wykonawca ma za 

zadanie opracowaC dokumentacjq projektowa, na przebudowq/rozbudowq 

ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta wraz 

z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej i zlozeniem kompletnego wniosku o wydanie 

decyzji ZRID. W trakcie realizacji zadania objqtego umowq podstawowq zachodzi 

koniecznoSC udzielenia zamowienia uzupelniajqcego i dodatkowego. Zamawiajqcy 

wszczql procedure udzielenia zamowienia uzupelniajqcego z uwagi na spotkanie 

informacyjno-konsultacyjne z mieszkancami ul. Strykowskiej i okolic w dniu 

11 lutego 2016 r., na kt6rym wnieili oni o zmiane rozwiqzania dla skrzyzowania 

ul. Strykowskiej z ul. Rogowskq z tradycyjnego czterowylotowego na rondo. 

Zamowienie uzupelniajqce obejmuje zakresem opracowanie dokumentacji zamiennej 

dla ww. skrzyzowania. Wplynie to na aktualnie procedowanq decyzjq Srodowiskowq 

dla zamowienia podstawowego gdzie, przy zmianie rozwiqzania, zachodzi 

koniecznoSC korekty wniosku o jej uzyskanie. W zwiqzku z tym, proces uzyskania 

decyzji Srodowiskowej ulegnie wydluzeniu. 

Zamawiajqcy wszczql procedure udzielenia zam6wienia dodatkowego z uwagi na 

okolicznoSci niemozliwe do przewidzenia na etapie tworzenia Opisu Przedmiotu 

Zamowienia dla umowy podstawowej. W trakcie jej realizacji okazalo siq, ze zachodzi 

koniecznoSC zaprojektowania przejSC dla zwierzqt pod ul. Strykowskq. 

Zaprojektowanie obiektow inzynierskich zgodnie z zakresem zamowienia 

dodatkowego jest konieczne do zrealizowania umowy podstawowej, poniewaz 

w przypadku ich nieuwzglqdnienia, Wykonawca nie uzyska decyzji Srodowiskowej 

dla zadania objqtego umowq podstawowq. W zwiqzku z powyzszymi okolicznoSciami, 

zachodzi koniecznoSC aneksowania terminu umowy podstawowej. 



,,Dokumentacja projektowa na przebudowq wiaduktow drogowych i tramwajowych na 

ul. Przybyszewskiego nad torami PKP" w wysokoici 3 19.770 zl; 

Umowa nr 3331.15/DZ/2013 znajduje siq w koncowym etapie realizacji i w miesiqcu 

lipcu ma zostac wydana decyzja ZRID na wyzej wymienionq inwestycjq. Termin 

realizacji umowy zostal znacznie przekroczony w zwiqzku z czyrn Wykonawcy 

zostanq naliczone kary umowne. Jednak w trosce o realizacje inwestycji Zamawiajqcy 

musi poczekab na wydanie decyzji ZRID. 

Wydziale Edukacji w wysokoici 49.256 zt z przeznaczeniem na realizacje powiatowego 

zadania pn. ,,Projekt ,,Rozwoj nauczyciela sukcesem ucznia"; 

Projekt realizowany bqdzie na podstawie umowy finansowej dla Projektu Programu 

Erasmus+ zawartej pomiqdzy Fundacjq Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowq Agencjq 

Programu Erasmus+ a Miastem Lodi. Beneficjentem Projektu jest XV Liceum 

Og6lnoksztalcqce w Lodzi. 

Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018. Calkowita wartoid projektu wynosi 

19.042 EUR. Projekt jest finansowany w 100% ze Srodkow Agencji. 

Projekt polega na udziale nauczycieli z placowki w zagranicznych szkoleniach 

dotyczqcych podniesienia kompetencji jqzykowych i metodycznych. Ma on na celu 

podwyzszenie jakoici i skutecznoSci ksztalcenia ucznibw, wprowadzenie podstawy 

programowej poziomu rozszerzonego z jqzyka angielskiego, przygotowanie uczniow do 

kompetentnego poslugiwania siq jqzykiem angielskim w kontekicie zawodowym. Kraje 

partnerskie to: Wielka Brytania, Malta i Irlandia. 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq m. in. na: 

J wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytulu umow - zlecen zwiqzane z obslugq 

finansowo - rozliczeniowq projektu, 

J zakup materialow i sprzetu wykorzystywanych przy realizacji projektu, 

J organizacje zagranicznych wyjazdow szkoleniowych nauczycieli do krajow 

partnerskich. 

Biurze Promocji Zatrudnienia i Obstugi DziatalnoSci Gospodarczej w wysokoSci 

63.188 zl z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych powiatowych z a d ~  pn.: 



k ,,OdNowa - aktywizacja spoleczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Lodzi" 

w wysokoSci 37.810 zl; 

W zwiqzku ze zmianq harmonogramu platnoSci w ramach realizacji projektu pn. 

,,OdNowa - aktywizacja spoleczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Lodzi" 

bqdqcego zalqcznikiem do umowy zachodzi koniecznoSC dokonania zmian po stronie 

dochodow i wydatkbw. 

Projekt jest wspolfinansowany ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Spolecznego i realizowany jest w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy 

im. SW. Brata Alberta Kolo Lodzkie. 

k ,,Pomysl na siebie" w wysokoici 25.378 zl; 

W zwiqzku z podpisaniem aneksu nr 1 z dnia 29 kwietnia 2016 r. do umowy 

partnerskiej nr 112016 z dnia 23 lutego 2016 r. ulegl tez zmianie harmonogram 

realizacji projektu i wydatkowania Srodkow w latach 2016 - 2017. Na skutek 

negocjacji z Wojewodzkim Urzqdem Pracy w Lodzi, uczestnicy bqdq rekrutowani do 

projektu w dwoch edycjach, nie jak pienvotnie zakladano w trzech. Wobec czego 

w 201 6 r. zostanq poniesione wieksze naklady finansowe na staie zawodowe. 

Zarzqdzie Zieleni Miejskiej w wysokoSci 224.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania pn. ,,Budowa drogi dojazdowej do Miejskich Kortow Tenisowych w Parku 

im. J. Poniatowskiego". 

Po wybudowaniu nowej hali na terenie MKT droga dojazdowa do kortow jest bardzo 

intensywnie uzytkowana i ulegla powainemu zniszczeniu. W bardzo zlym stanie technicznym 

znajduje siq szczegolnie odcinek o nawierzchni iwirkowo - glinkowej. Istnieje koniecznoSC 

wybudowania nowej drogi od strony Al. Mickiewicza dostosowanej r6wniez do mchu 

sarnochodow. Alejki parkowe przecinajqce drogq zostanq zabezpieczone przez rozjezdzaniem 

za pomocq slupkow. Koncepcja przebudowy dojazdu, opracowana w czenvcu 2014 r. przez 

Zarzqd Dr6g i Transportu zostala pozytywnie zaopiniowana przez Wojewodzkiego 

Konsenvatora Zabytk6w. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji 

projektowej oraz realizacja robot. 



Zmianv w planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok wvdatkach. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq ponizszych zmian: 

> zmniejszenia wydatk6w w Wydziale Budietu w wysokosci 125.084 zl w gminnym 

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

lokalnymi"; 

> zwiqkszenia wydatk6w w Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokoSci 125.084 zl 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Program ,,Zielone Podworka". 

Inicjatywa powyzsza cieszy siq coraz wiqkszym zainteresowaniem mieszkancow 

i w biezqcym roku do Programu ,,Zielone Podworka" zlozylo wnioski 20 Wspolnot 

Mieszkaniowych z terenu Balut, ~rodmieicia, Gornej oraz Polesia. W zwiqzku 

z powyzszym zachodzi koniecznoSC zabezpieczenia dodatkowych Srodkow na realizacjq 

ww. zadania. 

Zmianv w planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok wvdatkach. 

W budzecie na 20 16 rok dokonuje siq ponizszych zmian: 

zmniejszenia wydatk6w w Wydziale Budietu w wysokoici 2.014.963 zl w powiatowym 

zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z politykq spolecznq"; 

> zwiqkszenia wydatk6w w wysokoSci 2.014.963 zl, z tego w: 

Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w wysokoSci 520.989 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq nizej wymienionych gminnych zadan pn.: 

,,Program dofinansowania do leczenia nieplodnosci metodq zaplodnienia 

pozaustrojowego dla mieszkancow miasta Eodzi w latach 20 16 - 2020" w wysokoSci 

500.000 zl; 

Opracowany zostal program dofinansowania do leczenia nieplodnoSci metodq 

zaplodnienia pozaustrojowego dla mieszkancdw Eodzi na lata 2016 - 2020. Gl6wnym 

celem Programu jest leczenie nieplodnoSci metodami zaplodnienia pozaustrojowego 

w oparciu o obowiqzujqce standardy postqpowania i procedury medyczne oraz 

poprawa dostqpu mieszkancow todzi do uslug medycznych w zakresie leczenia 

nieplodnoSci. 



Do udzialu z programie zakwalifikowane zostana, pary, dla ktorych inne metody 

leczenia zakonczyly siq niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy 

danej, stwierdzonej przyczynie nieplodnoici. Warunkiem udzialu bqdq wskazania 

medyczne, wiek 20 - 40 lat (warunkowo kobiety do 42 roku zycia po konsultacji 

medycznej), posiadajqce miejsce zamieszkania na terenie Lodzi, pozostajqce 

w zwiqzku malzenskim lub partnerskim. 

Uczestnikom programu przyslugiwad bqdzie mozliwoSd dofinansowania do 3 prob 

zabiegu zaplodnienia pozaustrojowego w wysokosci do 5.000 zl kazda, nie wiqcej 

jednak niz 80% kosztow calej procedury biotechnologicznej. Jezeli procedura 

zaplodnienia pozaustrojowego z powodow medycznych zakonczy siq na 

wczeiniejszym etapie, to dofinansowanie obejmie jedynie przeprowadzone do tego 

etapu elementy. Koszt ewentualnych kolejnych prob przeprowadzenia zaplodnienia 

pozaustrojowego ponoszony bqdzie w caloici przez pacjentow. 

,,Promocja realizacji programu leczenia nieplodnoici metodq zaplodnienia 

pozaustrojowego dla mieszkancow miasta Lodzi" w wysokoici 20.989 zl. 

W ramach realizacji programu planowana jest rowniez akcja informacyjno - 

promocyjna dotyczqca programu leczenia nieplodnoici. Planowane jest m. in. 

utworzenie strony internetowej programu oraz akcja informacyjna z zastosowaniem 

roznych technik przekazu: prasy, radia i innych dostqpnych mediow. 

Miejskim Oirodku Pomocy Spolecznej w Lodzi w wysokoici 1.493.974 zl 

z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gminnych zadan: 

,,Domy dziennego pobytu" w wysokogci 274.821 zl; 

,,Schronisko dla Bezdomnych Kobiet" w wysokoici 26.644 zl; 

,,Domy dziennego pobytu dla osob niepelnosprawnych w wysokoici 1 8 1.122 zl; 

,,Wspieranie rodziny przez asystentow rodziny oraz pomoc psychologiczno - 

pedagogiczna" w wysokoici 68.091 zl; 

,,Obsluga zadan P~s twowego  Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych" 

32.565 zl; 

,,Wydatki na utrzymanie ogrodkow pomocy spolecznej" w wysokoici 825.973 z1; 



,,Wydatki na utrzymanie Wydzialu Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastqpczej" 

w wysokoici 84.758 zl; 

Powyzsze 6rodki przeznaczone zostanq na wzrost wynagrodzen dla pracownikow 

Miej skiego Oirodka Pomocy Spolecznej, za wyj qtkiem terenowych pracownikow 

socjalnych oraz koordynatorow rodzinnej pieczy zastqpczej. 

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wvdatkhw. 

Z Wydzialu Techniczno - Gospodarczego dokonuje siq przeniesienia wydatkow 

w wysokoici 175.589 zl z nizej wymienionych zadan: 

> gminnego pn. ,,Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzqdu" w wysokoici 140.276 zl; 

> gminnego pn. ,,Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzqdu (USC)" w wysokoici 23.846 zl; 

> powiatowego pn. ,,Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzqdu" w wysokoici 1 1.467 zl; 

do Straiy Miejskiej w Eodzi z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania 

pn. ,,Wydatki zaplanowane na dzialalnoik Strazy Miejskiej". 

Powyzsze irodki przeznaczone zostanq na uruchomienie 12 dodatkowych etatow od 1 lipca 

2016 r. Nowoprzyjqci straznicy bqdq zatrudnieni do ochrony budynkow i lokali Urzqdu 

Miasta Lodzi. 

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

47.500 zl z gminnych zadan pn.: 

> ,,Osiedle Andrzej6wW w wysokoici 5.000 zl; 

> ,,Osiedle Olechow - Janow" w wysokoici 4.700 zl; 

> ,,Osiedle Baluty Zachodnie" w wysokoici 9.000 zl; 

> ,,Osiedle ~rodmieicie - Wschod" w wysokoici 800 zl; 

> ,,Osiedle Radogoszcz" w wysokoici 28.000 zl; 

do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadan: 

gminnego pn. ,,Szkoly podstawowe" w wysokoici 18.200 zl, 

gminnego pn. ,,PrzedszkolaY' w wysokoici 24.300 zl, 

gminnego pn. ,,GimnazjaV w wysokoici 4.200 zl, 

powiatowego pn. ,,Specjalne oirodki szkolno - wychowawcze" w wysokoici 800 zl. 



Powyiszych zmian dokonuje siq zgodnie z niiej wymienionymi uchwalami: 

J Nr 6211 712016 Rady Osiedla Andrzejow z dnia 20 kwietnia 2016 r., zgodnie z ktorq 

Srodki w wysokoici 2.500 zl przeznaczone zostanq dla Przedszkola Miejskiego nr 229 

mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Gliszczynskiego 3b na organizacjq wyjazdu dzieci na 

wycieczkq, 

J Nr 63/17/16 Rady Osiedla Andrzej6w z dnia 20 kwietnia 2016 r., zgodnie z ktorq Srodki 

w wysokogci 2.500 zl przeznaczone zostanq dla Przedszkola Miejskiego nr 230 

mieszczqcego siq w todzi przy ul. Przylesie 22 na organizacjq wyjazdu dzieci na 

wycieczkq, 

Nr 78/XV/2016 Rady Osiedla Olechow - Janow z dnia 26 kwietnia 2016 r., zgodnie 

z kt6rq Srodki w wysokoSci 1.700 zl przeznaczone zostanq dla Przedszkola Miejskiego 

nr 234 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Ziemowita 23 na organizacjq imprezy dla dzieci 

z przedszkoli z terenu ww. osiedla pt. ,,Z EKOLOGIA ZA PAN BRAT", 

J Nr 80/XV/2016 Rady Osiedla Olechow - Janow z dnia 26 kwietnia 2016 r., zgodnie 

z ktorq Srodki w wysokoSci 3.000 zl przeznaczone zostanq dla Przedszkola Miejskiego 

nr 4 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Kmicica 4 na zakup sprzqtu do koszenia 

trawnikow, 

J Nr 55lXX12016 Rady Osiedla Baluty Zachodnie z dnia 4 kwietnia 201 6 r., zgodnie z kt6rq 

Srodki w wysokoSci 9.000 zl przeznaczone zostanq na organizacjq, przez Szkolq 

Podstawowq Nr 116 mieszczqcq siq w Lodzi przy ul. Ratajskiej 214, imprezy 

Srodowiskowej dla dzieci z ww. osiedla, 

J Nr 98/14/2016 Rady Osiedla ~r6dmieScie - Wsch6d z dnia 21 kwietnia 201 6 r., zgodnie 

z ktorq Srodki w wysokoSci 800 zl przeznaczone zostanq dla Specjalnego OSrodka 

Szkolno - Wychowawczego nr 4 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Krzywickiego 20 na 

nagrody dla laureatow ,,Konkursu matematycznego" dla uczniow nieslyszqcych 

i slaboslyszqcych, 

J Nr 88/XIII/20 16 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 3 1 maja 20 1 6 r., zgodnie z kt6rq Srodki 

w wysokoici 28.000 zl przeznaczone zostanq dla: 

- Przedszkola Miejskiego Nr 16 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Jesionowej 33 

w wysokoSci 1.900 zl na zakup stolikow i krzesel, 

- Przedszkola Miejskiego Nr 97 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. gen. J. Bema 

w wysokoici 1.350 zl na zakup zmywarki, 

- Przedszkola Miejskiego Nr 204 mieszczqcego si? w Lodzi przy ul. Sitowie 15 

w wysokoSci 1.900 zl na nagrody w konkursach, 



- Przedszkola Miejskiego Nr 231 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Syrenki 19a 

w wysokoSci 4.700 zl na nagrody w konkursach, 

- Przedszkola Miejskiego Nr 235 mieszczqcego siq w Eodzi przy ul. Stawowej 28 

w wysokoSci 4.750 zl na zakup tablicy multimedialnej, 

- Szkoly Podstawowej Nr 122 mieszczqcej siq w Lodzi przy ul. Jesionowa 38 

w wysokoSci 3.500 zl na zakup 2 szt. rzutnikow mulitedialnych, 

- Szkoly Podstawowej nr 184 mieszczqcej siq w todzi przy ul. Syrenki 19a w wysokoici 

4.050 zl, z tego: na nagrody w konkursach w wysokoici 3.300 zl i na nagrody na 

Mistrzostwa w Street Soccer w postaci medali, pucharow i pilek, 

- Szkoly Podstawowej Nr 206 mieszczqcej siq w Lodzi przy ul. Lozowej 9 w wysokoSci 

1.650 zl na nagrody w konkursach, 

- Gimnazjum Publicznego Nr 11 mieszczqcego siq w Eodzi przy ul. Stawowej 28 

w wysokoici 2.400 zl na nagrody w konkursach, 

- Gimnazjum Publicznego Nr 19 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Syrenki 19a 

w wysokoSci 1.800 zl na nagrody w konkursach. 

Z Wydzialu Kultury dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 10.000 zl 

z gminnego zadania pn. ,,Wydatki Wydzialu" do Biura Promocji i Turystyki 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Skonsolidowana obsluga zakupu 

w mediach powierzchni infonnacyjno - reklamowych". 

W zwiqzku z koniecznoiciq ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centralnego 

Muzeum Wlokiennictwa dokonuje siq zwiqkszenia Srodkow na realizacjq ww. zadania 

w rarnach ktorego skonsolidowane sq wydatki komorek UML na ogloszenia prasowe. 

Zmiany w ,,Planie dochod6w rachunku dochod6w jednostek, o ktdrych mowa w art. 223 

ust 1, oraz wydatkow nimi finansowanych na 2016 rok". 

Dokonuje siq zmiany w rachunkach dochodow jednostek oraz wydatkow nimi finansowanych 

w Wydziale Edukacji. 

Zmiana planu dochodbw wi@e siq przede wszystkim ze wzrostem dochodbw z tytulu: 

> podpisania nowych umow na wynajem pomieszczen; 

> przekazanych darowizn pieniqznych; 

> odsetek od posiadanych Srodkow na rachunkach bankowych; 



P wplywow uzyskiwanych z tytulu oplaty za polkolonie; 

P przyznanych odszkodowan od firm ubezpieczeniowych. 

Wydatkowanie zgromadzonych Srodkow nastqpi zgodnie z uchwalq Rady Miejskiej w Lodzi 

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

dochodow przez jednostki budzetowe prowadzqce dzialalnoSC okreSlonq w ustawie o systemie 

oiwiaty, nadzorowane przez miasto Eodi (z poin. zm.). 

Powyisze Srodki finansowe przeznaczone zostanq m. in. na: 

wydatki biezqce: 

J zakup materialow do remontow; 

J zakup Srodkow zywnoSci, materialow oraz uslug w ramach Srodkow uzyskanych z oplat 

rodzicow stanowiqcych wspolfinansowanie polkolonii dla dzieci w okresie wakacyjnym; 

J zakup pomocy dydaktycznych; 

J zakup uslug remontowych zwiqzanych z usuniqciem szkod; 

J zakup uslug gastronomicznych, informatycznych; 

J oplaty za odprowadzanie odpadow komunalnych; 

J szkolenia pracownikow niepedagogicznych; 

J zawarcie umdw - zleceri z osobami zatrudnionymi na zastqpstwo pracownikow 

przebywajqcych na dlugotrwalych zwolnieniach lekarskich. 

wydatki majqtkowe: 

zakup odkurzacza do czyszczenia basenu dla Szkoly Podstawowej nr 149. 

D Y t c E K T O P .  
WYDZIALU RUDZETU 

or ta  Wojtczak u 04 
m. 06 w i k ,  



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

Zestawienie 

zmian budietu miasta Lodzi na 20 16 rok 

Dzial. 

1 

750 

801 

852 

80 1 

Rozdz. 

2 

75095 

80 104 

852 19 

5 

3 

6207 

2030 

0970 

TreSC 

4 

Zmiany po stronie dochod6w 

Gmina 

Administracja publiczna 
Pozostala dzialalnoSC 
Dotacje celowe w rarnach 
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 Srodk6w europejskich, z 
wylqczeniem dochod6w 
klasyfikowanych w paragrafie 625 

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

Pomoc spoleczna 
OSrodki pomocy spol-ecznej 
Wplywy z r6znych dochod6w 

Powiat 

OSwiata i wychowanie 

Zmniejszenia 

5 

600 000 

600 000 

I 

600 000 
600 000 

600 000 

Zwiekszenia 

6 

5 663 891 

5 511 859 

5 508 182 
5 508 182 

5 508 182 

3 677 
3 677 
3 677 

152 032 

49 256 



wlasnych zadan biezqcych gmin, 
powiat6w (zwiqzkow gmin, 
zwiqzk6w powiatowo-gminnych, 
zwiqzk6w powiatow), sarnorzqdow 
wojewodztw, pozyskane z innych 
ir6del 

4 
Licea og6lnoksztalcqce 
Srodki na dofinansowanie 

I Pozostale zadania w zakresie I 
polityki spolecznej 
Pozostala dzialalnoSC 

5 

programdw finansowanych z 
udzialem Srodk6w europejskich 
oraz Srodkow, o kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub platnoici w ramach budietu 
Srodk6w europejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorzqdu terytorialnego 
Dotacje celowe w ramach 
programow finansowanych z 
udzialem Srodk6w europejskich 
oraz Srodkow, o kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub platnoici w ramach budzetu 
Srodk6w europejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorzqdu terytorialnego 

6 
49 256 



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

Zestawienie 

zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 201 6 rok 

Dzial 

1 

700 

710 

750 

Rozdz. 

2 

7000 1 

71012 
- 

--- 
75023 

Zmniejszenia 

5 

5 563 400 

2 036 970 

I 

--- 

1 301 322 
pp 

164 122 

164 122 

140 276 

Zwiqkszenia 

6 

10 627 291 

9 173 959 

5 200 000 
5 200 000 

5 200 000 

300 000 

300 000 

300 000 

10 000 

TreiC 

3 

gwpa 
wydatk6w 

gwpa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

4 

Zmiany po stronie wydatkdw 

Gmina 

Gospodarka mieszkaniowa 
Zaklady gospodarki mieszkaniowej 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Modernizacja i 
rozbudowa budynk6w gminnych z 
przeznaczeniem na siedziby 
Zarzqdu Lokali Miejskich" 

DzialalnoSC ushgowa 
Zadania z zakresu geodezji i 
kartografii 

- 

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

a 
Urzqdy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu) 

Zadania statutowe 
z zadania pn. " Wydatki rzeczowe 
dot. utrzymania urzqdu" 



1 

754 

2 

75075 

75095 

75416 

3 

grupa 
wydatkow 

grupa 
wydatkdw 

gmpa 
wydatkbw 

4 
z zadania pn. " Wydatki rzeczowe 
dot. utrzymania urzedu (USC)" 
Promocja jednostek samorzqdu 
terytorialnego 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "Strategia promocj i i 
komunikacji marketingowej w 
ramach realizacj i imprez 
modowych, designu i nowych 
technologii" 
na zadanie pn. "Skonsolidowana 
obsluga zakupu w mediach 
powierzchni informacyjno - 
reklamowych" 
Pozostala dzialalnoid 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "Osiedle Katedralna" 
z zadania pn. "Osiedle Widzew - 
Wschod" 
z zadania pn. "Osiedle Stare 
Polesie" 
z zadania pn. "Osiedle Baluty - 
Centrum" 
z zadania pn. "Osiedle Wiskitno" 
z zadania pn. "Osiedle ~rodmieicie 
- Wsch6d" 
z zadania pn. "Osiedle Julian6w - 
Marysin - Rogi" 
z zadania pn. "Osiedle Bahty - 
Doly" 
z zadania pn. "Osiedle Andrzej6wH 
z zadania pn. "Osiedle Olechow - 
Jandw" 
z zadania pn. "Osiedle Baluty 
Zachodnie" 
z zadania pn. "Osiedle 
Radogo~zcz'~ 

Bezpieczenstwo publiczne i 
ochrona przeciwpozarowa 
Strai gminna (miej ska) 

Wynagrodzenia i skladki 
na zadanie pn. " Wydatki 
zapianowane na dzialalnoSC Strazy 
Miejskiej " 

5 

23 846 

1 000 000 

1 000 000 

137 200 

137 200 
6 100 

3 500 

24 500 

24 150 
2 000 

6 300 

11 100 

12 850 
5 000 

4 700 

9 000 

28 000 

6 

10 000 

10 000 

175 589 
175 589 

175 589 



1 
758 

801 

2 

75818 

80101 

80 104 

80 105 

801 10 

80 195 

3 

gmpa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

gmpa 
wydatk6w 

gmpa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

gmpa 
wydatk6w 

gmpa 
wydatk6w 

gmpa 
wydatk6w 

gmpa 
wydatk6w 

4 
Rozne rozliczenia 
Rezerwy og6lne i celowe 

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

OSwiata i wychowanie 
Szkoly podstawowe 

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

5 
125 084 
125 084 

125 084 

600 564 

600 000 

600 000 

500 000 

100 000 

564 

564 

6 

117 146 
61 066 

96 

60 970 

43 730 

43 730 

600 

600 

11 750 

5 0 

11 700 



1 
85 1 

852 

2 

85149 

85195 

85203 

85206 

85219 

3 

grupa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

4 
Ochrona zdrowia 
Programy polityki zdrowotnej 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Program 
dofinansowania do leczenia 
nieplodnoici metodq zaplodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkahc6w 
miasta Lodzi w latach 20 16 - 
2020" 
Pozostala dzialalnoSC 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Promocja realizacji 
programu leczenia nieplodnoici 
metoda, zaplodnienia 
pozaustrojowego dla mieszka~cow 
miasta todzi" 

Pomoc spoleczna 
OSrodki wsparcia 

Wynagrodzenia i skladki 
na zadanie pn. "Domy dziennego 
pobytu" 
na zadanie pn. "Schronisko dla 
Bezdomnych Kobiet" 
na zadanie pn. "Domy dziennego 
pobytu dla os6b 
niepelnosprawnych" 
Wspieranie rodziny 

Wynagrodzenia i skladki 
na zadanie pn. " Wspieranie 
rodziny przez asystent6w rodziny 
oraz pomoc psychologiczno - 
pedagogiczna" 
OSrodki pomocy spolecznej 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. " Wydatki na 
utrzymanie oirodk6w pomocy 
spolecznej " 

Wynagrodzenia i skladki 
na zadanie pn. "Obsluga zadan 
Pahstwowego Funduszu 
Rehabilitacji Os6b 
Niepelnosprawnych" 

5 6 
520 989 
500 000 

500 000 

20 989 

20 989 

1 497 65 1 
482 587 

482 587 

274 821 

26 644 

181 122 
68 091 

68 091 

946 973 

3 677 

943 296 

32 565 



I 

1 

900 

92 1 

600 

I 

2 

90004 

90095 

921 14 

921 16 

92 195 

600 15 

I 

3 

grupa 
wydatk6w 

gmpa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

grupa 
wydatkow 

gmpa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w I 

4 
na zadanie pn. " Wydatki na 
utrzymanie oSrodk6w pomocy 
spolecznej " 
na zadanie pn. " Wydatki na 
utrzymanie Wydzialu Wspierania 
Rodzinnej Pieczy Zastqpczej " 

Gospodarka komunalna i ochrona 
Srodowiska 
Utrzymanie zieleni w miastach i 
gminach 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Budowa drogi 
dojazdowej do Miej skich Kortow 
Tenisowych w Parku im. J. 
Poniatowskiego" 
Pozostala dzialalnoSC 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Program "Zielone 
Podw6rka" 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
Pozostale instytucje kultury 

Dotacje 
na zadanie pn. "L6dzkie Centrum 
Wydarzeli" 
Biblioteki 

Dotacje 
na zadanie pn. "Biblioteki" 
Pozostala dzialalnoSC 

Zadania statutowe 
z zadania pn. " Wydatki Wydzialu" 

Powiat 

Transport i IqcznoSC 
Drogi publiczne w miastach na 
prawach powiatu (w rozdziale nie 
ujmuje sig wydatk6w na drogi 
gminne) 

Inwestycje i zakupy / 

5 

10 000 

10 000 

10 000 

3 526 430 

1 500 000 

1 500 000 

1 500 0001 

6 

825 973 

84 758 

349 084 

224 000 

224 000 

125 084 

125 084 

1 003 500 
1 000 000 

1 000 000 

3 500 

3 500 

1 453 332 

1 323 770 

1 323 770 

1 323 7701 



4 
z zadania pn. "Rewitalizacja 
przestrzeni miejskiej przy ul. 
Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 
(Program Nowe Centrum Lodzi) - 
(C>ll 
na zadanie pn. "Dokumentacja 
dotyczqca drog stanowiqcych 
dojazdy do wqzl6w na S 14" 
na zadanie pn. "Dokumentacja 
projektowa na budowe ul. 
Strykowskiej na odc. od ul. 
Wycieczkowej do granic Miasta" 
na zadanie pn. "Dokumentacja 
projektowa na przebudowq 
wiaduktow drogowych i 
tramwajowych na ul. 
Przybyszewskiego nad torami 
PKP" 

gruPa 
wydatkbw 

75023 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "Rezenva celowa na 
wydatki zwiqzane z politykq 
spolecznq" 

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

Zadania statutowe 
z zadania pn. " Wydatki rzeczowe 
dot. utrzymania urzqdu" 

grupa 
wydatk6w 

R6ine rozliczenia 
Rezenvy og6lne i celowe 

11 467 

11 467 

1 1  467 

2 014 963 
2 014 963 

OSwiata i wychowanie 

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

63 074 
Szkoly podstawowe specj alne 2 848 

I ,"cEw / Dotacje 

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

2 500 

70 



1 

853 

854 

2 

80120 

80130 

85395 

85403 

3 

grupa 
wydatkbw 

grupa 
wydatkow 

grupa 
wydatkbw 

grupa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

4 
na zadanie pn. " Wydatki zwiqzane 
z rozliczeniem dotacji celowych" 
Licea og6lnokszta~cqce 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Licea 
og6lnoksztalcqce" 
Na programy finansowane z 
udzialem irodkow, o ktorych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
na zadanie pn. "Projekt "Rozwbj 
nauczyciela sukcesem ucznia" 
Szkoly zawodowe 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Szkoly zawodowe" 

Pozostale zadania w zakresie 
polityki spolecznej 
Pozostala dzialalnoid 
Na programy finansowane z 
udzialem irodkdw, o ktorych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
na zadanie pn. "OdNowa - 
aktywizacja spoleczno - zawodowa 
podopiecznych TPBA z Lodzi" 
na zadanie pn. "Pomysl na siebie" 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
Specjalne oirodki szkolno- 
wychowawcze 

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

5 6 

55 256 

6 000 

49 256 

4 900 

4 900 

63 188 
63 188 

63 188 

37 810 
25 378 

3 300 

3 300 

3 300 



Zalqcznik Nr 3 
do uchwaly Nr 
Rady Miej skiej w Eodzi 
z dnia 

Zestawienie 

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

oraz wydatkow nimi finansowanych na 20 16 rok" 

Dzial 1 Rozdz. ( TreSC 

z tego: 
Wydatki inwestycyjne 
Pozostale wydatki 

80 1 

Powiat I- I I I 

Zmniejszenia Zwiqkszenia 

80 10 1 

85403 

85407 

Gmina 

OSwiata i wychowanie 
Szkoly podstawowe 
Dochody 
Wydatki ogolem 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
Specjalne oSrodki szkolno- 
wychowawcze 
Dochody 
Wydatki ogolem 
z tego: 
Pozostale wydatki 
Placowki wychowania pozaszkolnego 
Dochody 
Wydatki ogolem 
z tego: 
Wynagrodzenia bezosobowe i skladki 
Pozostale wydatki 

63 

13 000 
13 000 

13 000 

66 400 
66 400 

3 200 
63 200 

197 230 
197 293 


