
Druk Nr 225 I20 16 

Projekt z dnia czenvca 20 16 r. 

UCHWAEA NR 

RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

sprawie zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta todzi na 2016 rok. 

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

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 201 6 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 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, 15 13, 1830, 1854, 1890 i 21 50 oraz z 201 6 r. poz. 195), Rada Miejska 

w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 20 16 rok o kwotq 5.508 zl 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

1) rozdziale 85201 - Placowki opiekunczo - wychowawcze 98 zl 

dochody biezqce 

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

jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: 

e) pozostale: - dochody plac6wek opiekunczo - wychowawczych"; 

2) rozdziale 85202 - Domy pomocy spolecznej 5.410 zl 

dochody biezqce 

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

jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: 



e) pozostale: - dochody Domow Pomocy Spolecznej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

tj 2. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 

Zwiqkszenia wydatkbw dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

1) rozdziale 85201 - Placowki opiekunczo - wychowawcze 98 zl 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

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

2) rozdziale 85202 - Domy pomocy spolecznej 5.410 zl 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Publiczne domy pomocy spolecznej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

tj 3. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 20 16 rok o kwotq 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 758 - R6zne rozliczenia 

rozdziale 75 8 14 - Rozne rozliczenia finansowe 

dochody biezqce 

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

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

tj 4. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 20 16 rok o kwotq 

Zwieszenia wydatkbw dokonano w: 

dziale 750 - Administracja publiczna 

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

grupie wydatkow - Zadania statutowe 



gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzedu (USC)"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 5. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 20 16 rok o kwotq 18.450 zl 

Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 758 - Rbzne rozliczenia 

rozdziale 758 18 - Rezenvy og6lne i celowe 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa z przeznaczeniem na 

wsp6lorganizacjq i realizacjq przedsiqwziqk podczas ~ w i a t o w ~ c h  Dni 

Mlodzieiy"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 6. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Eodzi na 2016 rok o kwote 18.450 zl 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 92 1 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdziale 92 106 - Teatry 

grupie wydatk6w - Dotacje 

powiatowym zadaniu pn. ,,Teatry"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 7. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budiecie miasta todzi 

na 20 16 rok wydatkbw: 

1) w dziale 801 - OSwiata i wychowanie kwotq 

rozdziale 80 104 - Przedszkola 

z grupy wydatkbw - Inwestycje i zakupy 



gminnego zadania pn. ,,Zakup sprzqtu na plac zabaw przy Przedszkolu 

Miejskim nr 137 w Lodzi - ul. Grota Roweckiego 6 - algorytm" 

do grupy wydatkow - Zadania statutowe 

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

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 

2) w dziale 85 1 - Ochrona zdrowia kwotq 

rozdziale 85 154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi 

z grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwipywania 

Problemow Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwipywania Problemow 

Alkoholowych" 

do grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Miejski Program Profilaktyki 

i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - wykonywanie badah 

zdrowotnych z zakresu uzaleznienia od alkoholu i wskazywanie zakladu 

leczniczego oraz sporzqdzanie opinii"; 

3) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq 

rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami 

z grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadow 

komunalnych" 

do grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Dokumentacja dotyczqca rozbudowy 

Kompostowni Miejskiej w Lodzi przy ul. Sanitariuszek 70172"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

$ 8. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

$ 9. W uchwale Nr XXIIl53 111 5 Rady Miejskiej w Eodzi 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. 101 7), wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 



1) w Zalqczniku Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu 

miasta Lodzi na 20 16 rok": 

a) w zapisie ,,921, 92 106 Teatry" w kolumnach 4, 5 i 8 kwote 23.61 7.652 zl zastepuje siq 

kwotq 23.636.102 zl, 

b) w zapisie ,,Og6lemV: 

- w kolumnie 4 kwotq 337.926.51 1 zl zastqpuje siq kwotq 337.944.961 zl, 

- w kolumnie 5 kwotq 173.901.654 zl zastqpuje siq kwotq 173.920.104 zl, 

- w kolumnie 8 kwotq 98.826.1 12 zl zastqpuje siq kwotq 98.844.562 zl; 

2) Tabela Nr 10 pn. ,,Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napojow 

alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadah okreilonych w Miejskim Programie 

Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan 

okreilonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii" otrzymuje brzmienie 

jak w zalqczniku Nr 3 do niniejszej uchwaly. 

tj 10. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie 

przewidzianym dla akt6w prawa miejscowego. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w Eodzi 

Tornasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Eodzi 

D Y R E K T O  

I N S P E K T O R  

& 



Uzasadnienie 

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

w budiecie miasta Lodzi na 20 16 rok. 

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

L6 1 - 2 uchwaly). 

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

Spolecznej w todzi o kwotq 5.508 zl, z tego: 

> dochodow w powiatowych zadaniach pn.: 

,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy 

z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody plac6wek opiekunczo 

- wychowawczych" w wysokoici 98 zl; 

Zwiqkszenia dochod6w dokonuje siq w zwiqzku z otrzyrnaniem, przez Dom Rodzinny 

Ciechocinska" przy ul. Ciechocinskiej 10, odszkodowania od firmy PZU S.A. 

,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz w p m  

z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Dom6w Pomocy 

Spolecznej" w wysokoSci 5.4 10 zl; 

Zwiqkszenia dochod6w dokonuje sie w zwiqzku z otrzymaniem darowizny na projekt 

,,Ogrodowa gratka dla Babci i Dziadka" w Domu Pomocy Spolecznej ,,Dom 

Kombatanta" w Lodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26 w wysokoSci 1.410 zl oraz 

wyplatq przez ZUS zasilku pogrzebowego w wysokoSci 4.000 zl. 

P wydatk6w z przeznaczeniem na realizacje powiatowych zadari pn.: 

,,Plac6wki opiekuhczo - wychowawcze" w wysokoici 98 zl; 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na zakup gaSnic w Domu Rodzinnym 

,,Ciechocinskan przy ul. Ciechocinskiej 10. 



,,Publiczne domy pomocy spolecznej" w wysokoici 5.41 0 zl; 

Srodki przeznaczone zostanq na zakup materialow niezbqdnych do remontu ogrodu 

Domu Pomocy Spolecznej ,,Dom Kombatanta" przy ul. Przyrodniczej 24/26 oraz na 

wydatki zwiqzane z pochowkiem podopiecznej ww. Domu. 

Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok dochod6w i wdatk6w 

L! 3 - 4 uchwaly). 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 4.475 zl, z tego: 

> dochodow w Wydziale Budietu w gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: 

c) pozostale: - inne"; 

> wydatkdw w Wydziale Techniczno - Gospodarczym z przeznaczeniem na realizacjq 

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

W zwipku z kradzieiq 5 kamer znajdujqcych siq na budynku Urzqdu Stanu Cywilnego przy 

ul. Pabianickiej 2 przyznane zostalo odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej InterRisk TU 

SA. W celu prawidlowego zabezpieczenia obiektu i przywrocenia monitoringu Wydzial 

Techniczno - Gospodarczy pilnie zlecil naprawq wyrzqdzonych szkod. 

Zatem Srodki z odszkodowania przeznaczone zostanq na biezqce utrzymanie obiekt6w 

i niezbqdne wydatki, w tym przeglqdy budowlane. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wydatkach (6 5 - 6 

uchwaly). 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq poniiszych zmian: 

> zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu w wysokoici 18.450 zl w gminnym 

zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wsp6lorganizacjq i realizacjq 

przedsiqwziqk podczas ~wiatowych Dni Mlodzieiy"; 

> zwiqkszenia wydatkbw w Wydziale Kultury w wysokoici 18.450 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Teatry". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na sfinansowanie kosztow wypoiyczenia stolow, 

przez Teatr Nowy w Lodzi, w zwipku ze ~wiatowymi Dniami Mlodzieiy. 



Przeniesienia planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wvdatkbw (8 7 

uchwaly). 

W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 15.000 zl 

z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Zakup sprzqtu na plac zabaw przy Przedszkolu 

Miejskim nr 137 w todzi - ul. Grota Roweckiego 6 - algorytm" z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki 

pomocnicze miasta (z algorytmu)". 

Zgodnie z uchwalq Nr 7911 812016 Rady Osiedla Zarzew z dnia 27 kwietnia 201 6 r. Srodki 

przeznaczone zostanq na prace remontowe polegajqce na polozeniu nawierzchni pod 

urzqdzeniami zabawowymi i na mini boisku. 

W Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych dokonuje siq przeniesienia wydatkow 

w wysokoSci 7.400 z# z gminnego zadania pn. ,,Miejski Program Profilaktyki 

i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiqzywania Problemow 

Alkoholowych" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Miejski Program 

Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - wykonywanie bad& zdrowotnych 

z zakresu uzaleznienia od alkoholu i wskazywanie zakladu leczniczego oraz sporzqdzanie 

opinii". 

Zaoszczqdzone Srodki zabezpieczone na zakup znak6w oplaty sqdowej wnoszonej, 

w przypadku kierowania przez Miejska, Komisjq Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych, 

sprawy do sqdu przeciwko osobie uzaleznionej, ktora powinna by6 przymusowo leczona, 

zostanq przeznaczone na zwiqkszenie pochodnych od wynagrodzen dla bieglych sqdowych. 

Z Wydzialu Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatkdw w wysokoici 

154.000 zl z gminnego zadania pn. ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych" 

do Zarzqdu Gospodarowania Odpadami z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania 

majqtkowego pn. ,,Dokumentacja dotyczqca rozbudowy Kompostowni Miejskiej w todzi 

przy ul. Sanitariuszek 70172". 



W zwiqzku z planowanq rozbudowq Kompostowni Miejskiej w todzi, w celu okreilenia 

zakresu prac, kosztu inwestycji docelowej, irodel finansowania oraz harmonogramu prac 

niezbqdne jest sfinansowanie wszelkich prac przygotowawczych. 

Na wydatek skladajq siq: 

J opracowanie koncepcji techniczno - technologicznej, 

J sporzqdzenie dokumentacji Srodowiskowej (operat oddzialywania na Srodowisko celem 

uzyskania decyzji administracyjnej), 

J sporzqdzenie projektu budowlano - wykonawczego wraz z kosztorysem. 

Docelowa koncepcja rozbudowy instalacji kompostowni zaklada budowq dodatkowych 

biokontenerow w technologii pozwalajqcej zaniechad calkowicie przetwarzania odpadow 

metodq pryzmowq, na ktorq obecnie przeznaczony jest plac o powierzchni 4.900 m2 

i urnoiliwi pozyskanie miejsca na magazynowanie odpadow po uwzglqdnieniu ciqgow 

transportowych o powierzchni 2.450 m2. Proces ten obecnie prowadzony jest na placu 

kompostowania, trwa dziewiqd miesiqcy i moze powodowak czqSciowy rozklad beztlenowy 

materii organicznej, co jest przyczynq powstawania odorow. Zakladana technologia pozwoli 

cal-kowicie wyeliminowad niekorzystne oddzialywanie na Srodowisko w postaci emisji 

odorow. 

Zmiany w uchwale Nr XXIIl531115 Rady Mieiskiei w Lodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budietu miasta Eodzi na 2016 rok (4 9 uchwaly). 

Powyisze dotyczy zmian: 

> Zal-qcznika Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu 

miasta Lodzi na 2016 rok" polegajqcych na zwiqkszeniu dotacji w zadaniu pn. ,,Teatry" 

o kwotq 18.450 zl; 

9 Tabeli Nr 10 pn. ,,Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedai napojow 

alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan okreilonych w Miejskim Programie 

Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadah 

okreSlonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii", kt6re zostaly ujqte 

w jednolitym tekScie stanowiqcym zalqcznik Nr 3 do niniejszej uchwaly. 



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

Zestawienie 

zmian budzetu miasta Lodzi na 201 6 rok 

Dzial 

1 

758 

852 

Rozdz. 

2 1 

75814 

85201 

85202 

$ 

3 

0970 

0970 

0960 

0970 

TreS6 Zmniejszenia Zwiekszenia 

6 

9 983 

4 475 

4 475 
4 475 
4 475 

5 508 

5 508 

9 8 
9 8 

5 410 

1410 
4 000 

4 5 

Zmiany po stronie dochod6w 

Gmina 

R6zne rozliczenia 
Roine rozliczenia finansowe I 

Wplywy z rbznych dochodow 

Powiat 

Pomoc spoleczna 
Placowki opiekunczo- 
wychowawcze 
Wplywy z roznych dochodow 
Domy pomocy spolecznej 
Wplywy z otrzymanych spadkow, 
zapisow i darowizn w postaci 
pienieznej 
W p m  z r6znych dochodow 



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

Zestawienie 

zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok 

Dzial 

1 

750 

758 

80 1 

Rozdz. 

2 1 

75023 

75818 

80 104 

TreiC Zmniejszenia Zwiekszenia 

6 

204 833 

180 875 

4 475 

4 475 

4 475 

15 000 
15 000 

15 000 

3 

gmpa 
wydatk6w 

gmpa 
wydatk6w 

gmpa 
wydatk6w 

4 

Zmiany po stronie wydatk6w 

Gmina 

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

Zadania statutowe 
na zadanie pn. " Wydatki rzeczowe 
dot. utrzymania urzqdu (USC)" 

Roine rozliczenia 
Rezerwy ogolne i celowe 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "Rezenva celowa z 
przeznaczeniem na 
wsp6lorganizacjq i realizacjq 
przedsiqwziqk podczas 
~wiatowych Dni Mlodzieiy" 

OSwiata i wychowanie 
Przedszkola 

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

5 

194 850 

194 850 

18 450 
18 450 

18 450 

15 000 
15 000 



1 

85 1 

900 

852 

2 

85 154 

90002 

85201 
- 

3 
gmpa 

wydatk6w 

gmpa 
wydatk6w 

gmpa 
wydatk6w 

gmpa 
wydatk6w 

gmpa 
wydatkow 

gmpa 
wydatk6w 

6 

7 400 
7 400 

7 400 

154 000 
154 000 

154 000 

23 958 

5 508 

98 

98 

4 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Zakup sprzqtu na 
plac zabaw przy Przedszkolu 
Miej skim nr 13 7 w Eodzi - ul. 
Grota Roweckiego 6 - algorytm" 

Ochrona zdrowia 
Przeciwdzialanie alkoholizmowi 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "Miejski Program 
Profilaktyki i Rozwiqzywania 
Problem6w Alkoholowych - 
Miejska Komisja Rozwiqzywania 
Problemow Alkoholowych" 

Wynagrodzenia i sktadki 
na zadanie pn. "Miejski Program 
Profilaktyki i Rozwiqzywania 
Problemow Alkoholowych - 
wykonywanie badan zdrowotnych 
z zakresu uzaleznienia od alkoholu 
i wskazywanie zakladu leczniczego 
oraz sporzqdzanie opinii" 

Gospodarka komunalna i ochrona 
Srodowiska 
Gospodarka odpadami 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "Odbieranie i 
zagospodarowanie odpad6w 
komunalnych" 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Dokumentacj a 
dotyczqca rozbudowy 
Kompostowni Miejskiej w Eodzi 
przy ul. Sanitariuszek 70172" 

Powiat 

Pomoc spoteczna 
Plac6wki opiekuhczo- 
wychowawcze 

Zadania statutowe 

5 

15 000 

7 400 
7 400 

7 400 

154 000 
154 000 

154 000 



1 

92 1 

2 

85202 

92106 

3 

gmpa 
wydatkow 

grupa 
wydatkow 

4 
na zadanie pn. "Placowki 
opiekunczo - wychowawcze" 
Domy pomocy spolecznej 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Publiczne domy 
pomocy spolecznej " 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
Teatry 

Dotacje 
na zadanie pn. "Teatry" 

5 6 

5 410 

5 410 

18 450 
18 450 

18 450 



Zalqcznik Nr 3 
do Uchwaiy Nr 
Rady Miej skiej w todzi 
z dnia 

Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych 
Wydatki na realizacjq zadan okreSlonych w Miejskim Programie Profilaktyki 
i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych 
Wydatki na realizacjq zadan okreSlonych w Miejskim Prograrnie Przeciwdzialania 
Narkomanii 

w zl 

Kwota 
Dz. 

Rozdz. 
0 

Wyszczeg6lnienie 

3 

13 000 000 
13 000 000 
13 000 000 

13 000 000 

11 260 000 

11 260 000 
1 101 735 

526 265 
9 302 000 

330 000 

1 740 000 

1 740 000 
170 000 
271 000 

1 299 000 

1 2 

Dochody 
851 

85154 

Wydatki 

Ochrona zdrowia 
Przeciwdzialanie alkoholizmowi 
Dochody biezqce 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemdw 
Alkoholowych 
851 

85154 
Ochrona zdrowia 
Przeciwdzialanie alkoholizmowi 
Wynagrodzenia i skiadki 
Zadania statutowe 
Dotacje 
Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii 
851 

85153 
Ochrona Zdrowia 
Zwalczanie narkomanii 
Wynagrodzenia i skladki 
Zadania statutowe 
Dotacje 


