
Druk Nr Zdi3 I20 1 6 

Projekt z dnia,&<zerwca 2016 r. 

UCHWALA NR 

RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

w sprawie zmian w budieeie miasta Eodzi na 2016 rok. 

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

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w zwipku z art. 91 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 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, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska 

w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Zrnniejsza siq wydatki budietu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 4.072.572 zl 

Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 

1) dziale 600 - Transpokt i lqcznoSd o kwotq 3.179.316 zl 

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

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatkdw na drogi 

gminne) 979.815 zt 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

powiatowym zadaniu pn. ,,Projekty Kluczowe - wydatki nie objete 

umowq o dofinansowanie", 

b) rozdziale 60095 - Pozostala dzialalnoS6 2.199.501 zl 

- grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 8.974 zl, 

- grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 923.266 zl, 



- grupie wydatkow - Zadania statutowe 1.267.261 zl, 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budietowej 

,,Zarz+d Drog i Transportu"; 

2) dziale 710 - DzialaluoSC uslugowa o kwotq 

rozdziale 71095 - Pozostaia dzialalnoSC 

a) grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 4.787 zi, 

b) grupie wydatk6w - Zadania statutowe 87.474 zl, 

gminnyrn zadaniu pn. ,,Wydatki zwipane z dziaialnoSciq Biura"; 

3) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotq 

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

grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skiadki 

a) gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki osobowe pracownikow Urzqdu" 

608.756 zi, 

b) powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki osobowe pracownikow Urzqdu" 

192.239 zl; 

zgodnie z zaiqcznikiem do uchwaly. 

5 2. Zwiqksza sie wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 4.072.572 z1 

Zwiekszenia wydatk6w dokonano w: 

1) dziale 710 - DzialalnoSC ushgowa o kwotq 1.875.517 zl 

rozdziale 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 

a) grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz osob fizycznych 17.130 zl, 

b) grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 1.312.648 zi, 

c) grupie wydatk6w - Zadania statutowe 545.739 zi, 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budietowej 

,,Zarzqd Inwestycji Miejskich"; 

2) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotq 

rozdziale 75085 - Wspolna obsluga jednostek sarnorzqdu terytorialnego 



a) grupie wydatkow - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 12.844 zl, 

b) grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 1.325.215 zl, 

c) grupie wydatk6w - Zadania statutowe 858.996 zl, 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej 

,,Centrum Uslug Wspolnych"; 

zgodnie z zalqcznikiem do uchwaly 

5 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Eodzi 

5 4. Uchwala wchodzi w iycie z dniem 1 lipca 2016 r. i podlega ogloszeniu w trybie 

przewidzianym dla akt6w prawa miejscowego. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w todzi  w sprawie zmian w budzecie miasta Lodzi na 

201 6 rok. 

Niniejszy projekt uchwaky obejmuje wprowadzenie zmian w zwiqzku z reorganizacjq Zarzqdu 

Dr6g i Transportu i utworzeniem z dniem 1 lipca 2016 r. jednostek budzetowych miasta: 

Zarzqdu Inwestycji Miejskich (uchwala Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 

9 marca 2016 r. - Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2016, poz. 1431) i Centrum Uslug Wspolnych 

(uchwala Nr XXVII/688/16 Rady Miejskiej w todzi  z dnia 30 marca 2016 r. - Dz. Urz. Woj. 

todzkiego z 2016, poz. 1815). 

Zmiany obejmujq przeniesienie Srodkow w wysokoici 4.072.572 zl, z tego z: 

Zarzqdu Dr6g i Transportu w wysokoici 3.179.316 zl z niiej wymienionych zadafx 

b majqtkowego powiatowego pn. ,,Projekty Kluczowe - wydatki nie objqte umowq 

o dofinansowanie" w wysokoici 979.815 zl; 

> bieiqcego gminnego pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej ,,Zarzqd Dr6g 

i Transportu" w wysokoici 2.199.501 zl; 

Biura ds. Inwestycji w wysokoici 92.261 zl z gminnego zadania pn. ,,Wydatki zwiqzane 

z dzialalnoiciq Biura"; 

Biura ds. Zarzqdzania Kadrami w wysokoici 800.995 zl z niiej wymienionych zadah: 

9 gminnego pn. ,,Wydatki osobowe pracownikow Urzqdu" w wysokoici 608.756 zl; 

b powiatowego pn. ,,Wydatki osobowe pracownikow Urzqdu" w wysokoici 192.239 zl; 

do: 

Zarzqdu Inwestycji Miejskich w wysokoici 1.875.517 zl na realizacjq gminnego zadania pn. 

,,Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej ,,Zarzqd Inwestycji Miejskich"; 

Centrum Uslug Wsp6lnych w wysokoici 2.197.055 zl z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budietowej ,,Centrum Uslug 

Wspolnych". 



Zaiqcznik 
do uchwaiy Nr 
Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 

Zestawienie 

zmian w budiecie miasta Lodzi na 201 6 rok 

Dzial 

1 g"Upa I 
wvdatk6w Zadania statutowe 

Zmniejszenia 

1 

60095 

z zadania pn. "Wydatki na 
utrzymanie jednostki budzetowej 
"Zarzqd Dr6g i Transportu " 

Zwigkszenia Rozdz. 

5 

4 072 572 

2 900 518 

L)zialalnoSc uslugowa --  - .- 

Jcdnostki organizacji i nad~oru +-I-- 

TreSC 

6 

4 072 572 

4 072 572 

2 

grupa 
wydatk6w 

g"Upa 
wydatk6w 

Transport i iqcznoSC 
Pozostaia dzialalno4C 
~wiadczenia na rzecz osob 
fizycznych 

Wynagrodzenia i skiadki 

3 

71095 

4 

Zmiany po stronie wydatk6w 

Gmina 

grupa 
wydatkow 

grupa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

inwestycyjnego 
Swiadczenia na rzecz osob 
fizycznych 

Wynagrodzenia i skiadki 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Wydatki na 
utrzymanie jednostki budietowej 
,,Zarzqd Inwestycji Miejskich 
Pozostala dzidalnoSC 

Wynagrodzenia i skladki 



z zadania pn. "Wydatki zwiqzane z 
dziakalnoSciq Biura" 

I s&orzsldu te$o;alnego 
grupa / Swiadczenia na rzecz os6b 

€!ruPa 
qdatk6w 

qdatk6w 
W P a  

xydatkow 
grupa 

xydatkow 

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

Wynagrodzenia i skkadki 
z zadania pn. "Wydatki osobowe 
pracownikow Urzqdu" 
Wsp6lna obsluga iednostek 

fizycznych 

Wynagrodzenia i skkadki 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Wydatki na 
utrzyrnanie jednostki budzetowej 
,,Centrum Usiug Wsp6lnychU 

Powiat 

W P a  
xydatkow 

Transport i 1qcznoSC 
Drogi publiczne w miastach na 
prawach powiatu (w rozdziale nie 
ujmuje siq wydatkow na drogi 
gminne) 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Projekty Kluczowe - 
wydatki nie objqte umowq o 
dofinansowanie" 

W P a  
wydatk6w 

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

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


