
D N ~ N ~  24512016 

Projekt z dnia 22 sierpnia 2016 r. 

UCHWALA NR 

RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie zmian budietu 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 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w zwiqzku zart. 91 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 21 1, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, 

z2014r.poz.379,911, 1146, 1626i 1877,z2015 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: 

9 I. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi  na 2016 rok o kwotq 11.759 z1 

Zwiekszenia dochodow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

I) rozdziale 85201 - Placowki opiekunczo - wychowawcze 300 zl 

dochody bieiqce 

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

jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: 

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

2) rozdziale 85202 - Domy pomocy spolecznej 6.779 zl 

dochody biezqce 

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

jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: 



e) pozostaie: - dochody Domow Pomocy Spolecznej"; 

3) rozdziale 852 19 - OSrodki pomocy spoiecznej 4.680 zi 

dochody biezqce 

gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostaie dochody: c) pozostaie: - dochody 

z tytuh realizacji prograrnu ,,Aktywny samorzqd"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1. 

5 2. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 201 6 rok o kwotq 1 1.759 zi 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoieczna 

1) rozdziale 85201 - Plac6wki opiekunczo - wychowawcze 300 z1 

gmpie wydatkow - Zadania statutowe 

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

2) rozdziale 85202 - Domy pomocy spoiecznej 6.779 zi 

gmpie wydatkow - Zadania statutowe 

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

3) rozdziale 85219 - OSrodki pomocy spoiecznej 4.680 zi 

a) grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skiadki 2.300 zi, 

b) gmpie wydatk6w - Zadania statutowe 2.380 zi, 

gminnym zadaniu pn. ,,Koszty obshgi programu ,,Aktywny samorzqd"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

§ 3. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 201 6 rok o kwotq 182.900 zi 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoieczna 

1) rozdziale 85212 - ~wiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz skiadki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoiecznego 

180.000 zi 



dochody bieiqce 

gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostaie dochody: b) rozliczenia z lat 

ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu 

pahstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej"; 

2) rozdziale 85295 - Pozostaia dziaialnoSC 2.900 zi 

dochody biezqce 

gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostaie dochody: b) rozliczenia z lat 

ubiegiych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu 

palistwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

5 4. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 182.900 zl 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoieczna 

1) rozdziale 85212 - ~wiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz skiadki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego 

180.000 zi 

a) grupie wydatk6w - Dotacje 130.000 zt, 

b) grupie wydatk6w - Zadania statutowe 50.000 zi, 

gminnym pn. ,,Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych 

z budzetu pahstwa na realizacjq z a d ~  z zakresu administracji rzqdowej"; 

2) rozdziale 85295 - Pozostaia dzialalnoSC 2.900 z1 

a) grupie wydatkow - Dotacje 2.600 zt, 

b) grupie wydatkow - Zadania statutowe 300 zt, 

gminnym zadaniu pn. ,,Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych 

z budzetu pahstwa na realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej"; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

§ 5. Zwieksza siq dochody budzetu miasta todzi na 201 6 rok o kwote 1.327.157 zl 



Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 852 - Pozostala dzialalnoSC 

rozdziale 85295 - Pozostala dzialalnoSC 

dochody bieiqce w tym: na prograrny finansowane z udziaiem Srodkow, 

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

gminnym zadaniu pn. ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce zeirodel 

zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 305) ~ r o d k i  z EFS na realizacjq 

projektu pn. ,,~wietlice Lodz"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

5 6. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 20 16 rok o kwotq 1.327.157 zl 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 85295 - Pozostala dzialainoSC 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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

gminnym zadaniu pn. ,,~wietlice Lodz"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 7. Zwieksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 6.189 zl 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 853 - Pozostala zadania w zakresie polityki spolecznej 

rozdziale 85333 - Powiatowe urzqdy pracy 

dochody biezqce 

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

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

5 8. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 6.189 zl 



Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 853 - Pozostaie zadania w zakresie polityki spolecznej 

rozdziale 85333 - Powiatowe urzedy pracy 

gmpie wydatkow - Zadania statutowe 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki dotyczqce Powiatowego Urzedu Pracy 

w todzi"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

§ 9. Zwieksza sie dochody budietu miasta todzi na 2016 rok o kwote 275.698 z1 

Zwiekszenia dochodow dokonano w: 

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 

rozdziale 90095 - Pozostala dziaialnoSC 

dochody majqtkowe 

gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostaie dochody: c) pozostale: - Program 

,,Zielone Podworkan; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1. 

§ 10. Zwieksza sie wydatki budietu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 275.698 zi 

Zwiekszenia wydatkbw dokonano w: 

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 

rozdziale 90095 - Pozostala dziatalnoSC 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

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

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 11. Zmniejsza siq dochody budietu miasta todzi na 201 6 rok o kwote 1.000.000 zl 

Zmniejszenia dochodow dokonano w: 



dziale 756 - Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadajqcych osobowoSci prawnej oraz wydatki 

zwiqzane z ich poborem 

rozdziale 75624 - Dywidendy 

dochody bieiqce 

gminnym zadaniu pn. ,,4. Dochody z majqtku gminy: t) dochody realizowane 

przez Oddzial Nadzoru WlaScicielskiego: - dochody z dywidend Grupowa 

Oczyszczalnia ~ciek6w Sp. z 0.0."; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

§ 12. Zwiqksza siq dochody budietu miasta todzi na 20 16 rok o kwotq 14.41 5.1 66 zl 

Zwiekszenia dochodow dokonano w: 

dziale 756 - Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadajqcych osobowoSci prawnej oraz wydatki 

zwipane z ich poborem 

rozdziale 75624 - Dywidendy 

dochody bieiqce 

gminnych zadaniach pn.: 

1) ,,4. Dochody z majqtku gminy: t) dochody realizowane przez Oddzial 

Nadzoru Wlaicicielskiego: - dochody z dywidend Zaklad Wodociqgow 

i Kanalizacji Sp. z o. 0." 3.700.000 zl; 

2) ,,4. Dochody z majqtku gminy: t) dochody realizowane przez Oddzial 

Nadzoru Wlaicicielskiego: - dochody z dywidend LRH ,,Zjazdowa" S.A." 

15.166 zk 

3) ,,4. Dochody z majqtku gminy: t) dochody realizowane przez Oddzial 

Nadzoru Wlaicicielskiego: - dochody z dywidend E6dzka Sp6lka 

Infrastrukturalna Sp. z 0.0." 10.700.000 z1; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

9 13. Zwieksza sie wydatki budietu miasta todzi na 201 6 rok o kwotq 13.41 5.166 zl 



Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 750 - Administracja publiczna 

rozdziale 75095 - Pozostaia dziaialnoiC 

grupie wydatkbw - Zadania statutowe 

gminnych zadaniach pn.: 

1) ,,Doplata do Sp6lki z 0.0. ,,Port Lotniczy L6di im. Wladysiawa 

Reymonta" 9.609.650 zi; 

2) ,,Dopiata do Spoiki z 0.0. ,,Miejska Arena Kultury i Sportu" 2.070.000 zi; 

3) ,,Dopkata do Sp6lki z 0.0. ,,Lodzki Regionalny Park Naukowo - 

Technologiczny" 1.735.516 zi; 

zgodnie z zaigcznikiem Nr 2. 

5 14. Zwieksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 201 6 rok o kwote 3.779.167 zi 

Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 

1) dziale 600 - Transport i igcznoiC o kwotq 2.233.980 zk 

rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi 

gminne) 

grupie wydatk6w Inwestycje i zakupy 

powiatowym zadaniu pn. ,,Pozyskiwanie prawa wiasnoici bgdi prawa 

uzytkowania wieczystego do nieruchomoici niezbednych pod drogi"; 

2) dziale 853 - Pozostaia zadania w zakresie polityki spoiecznej o kwote 45.187 zl 

rozdziale 85333 - Powiatowe urzedy pracy 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wykonanie oiwietlenia ewakuacyjnego 

w budynku przy Milionowej 91 dot. Powiatowego Urzedu Pracy 

w todzi"; 

3) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq 



rozdziale 921 06 - Teatry 

grupie wydatkow - Dotacje 

powiatowych zadaniach pn. : 

a) ,,Teatry" 1 .OOO.OOO zi, 

b) ,,Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)" 

500.000 zl; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 15. Zwieksza sie deficyt budietu miasta todzi na 20 16 rok o kwotq 3.779.167 zl 

§ 16. Zwieksza siq przychody w 201 6 roku o kwote 3.779.167 zt 

pochodzqce z wolnych irodk6w jako nadwyiki Srodkow pienieinych na 

rachunku bieiqcym budietu; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 3, 

§ 17. Deficyt budietu Miasta wynosi 

i zostanie sfinansowany: 

1) dlugoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym 

w wysokoici 145.01 1.243 zi 

2) poiyczkami z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysokoici 3.500.000 zt 

3) wolnymi Srodkami jako nadwyikq Srodkow pienieinych na rachunku 

bieiqcym budietu, wynikajqcych z rozliczen kredyt6w i poiyczek z lat 

ubieglych w wysokoici 25.725.810 zl 

5 18. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta todzi na 2016 rok o kwote 22.700 zl 

Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 758 - R6ine rozliczenia 

rozdziale 758 18 - Rezenvy og6lne i celowe 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 



gminnym zadaniu pn. ,,Rezenva celowa na wydatki realizowane przez 

jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 19. Zwieksza siq wydatki budietu miasta todzi na 201 6 rok o kwote 22.700 zl 

Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 

1) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwote 12.700 zi 

rozdziale 70001 - Zakiady gospodarki mieszkaniowej 

gmpie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki na realizacje zadah zgloszonych przez 

jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)"; 

2) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwote 

rozdziale 90095 - Pozostaia dzialalnoSC 

gmpie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnyrn zadaniu pn. ,,Wydatki na realizacje zadah zgioszonych przez 

jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 20. Zmniejsza sie wydatki budietu miasta todzi na 2016 rok o kwote 170.950 zl 

Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 758 - Roine rozliczenia 

rozdziale 7581 8 - Rezenvy og6lne i celowe 

1) gmpie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 33.670 zk 

2) gmpie wydatk6w - Zadania statutowe 137.280 zl; 

gminnym zadaniu pn. ,,Rezenva celowa na wydatki zwivane z kulturq"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 



5 21. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 201 6 rok o kwotq 170.950 zl 

Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 92 1 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

1) rozdziale 92106 - Teatry 97.100 zi 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Wkiad wlasny do projektu pn.: ,,Remont 

i odnowienie elewacji oraz foyer Teatru Nowego w Lodzi"; 

2) rozdziale 92109 - Domy i oSrodki kultury, Swietlice i kluby 73.850 zl 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnych zadaniach pn.: 

a) ,,Zakup i monte  sprzqtu elektroakustycznego i rnechaniki sceny do 

Teatru Szwalnia" 20.000 zl, 

b) ,,Wklad wlasny do projektu ,,Rozwoj infrastruktury Domu Literatury 

w todzi" 21.150 zi, 

c) ,,Zakup sprzqtu ~Swietleniowego i nagioinieniowego dla 

Akademickiego OSrodka Inicjatyw Artystycznych" 32.700 zi; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 

5 22. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta todzi 

na 2016 rok wydatkow: 

1) z dziaiu 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotq 

rozdziaiu 70001 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej 

grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skiadki 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki Zarzqdu Lokali Miejskich" 

do: 

dziaiu 750 - Administracja publiczna 

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

grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skiadki 

na realizacjq zadah: 

a) gminnego pn. ,,Wydatki osobowe pracownikow Urzqdu" 50.450 zl, 



b) powiatowego pn. ,,Wydatki osobowe pracownik6w Urzqdu" 15.93 1 zl; 

2) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwote 50.000 zk 

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

grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnego zadania pn. ,,Utrzymanie, zakup i wyrniana systemow 

infomatycznych - wydatki majqtkowe" 

do: 

dzialu 71 0 - DziaialnoSC uslugowa 

rozdzialu 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,System Informacji o Terenie 

- Ewidencja Gruntow"; 

3) w dziale 750 - Administracja publiczna kwotq 

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

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

z gminnego zadania pn. ,,Zakup samochodu na potrzeby Urzqdu" 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Zakup kompletu mikrofonow 

bezprzewodowych"; 

4) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 83.880 - zi 

rozdzialu 75085 - Wsp6lna obsluga jednostek samorzqdu terytorialnego 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budietowej 

,,Centrum Usiug Wspolnych" 

do: 

a) dzialu 600 -Transport i iqcznoSC 71.639 z1 

rozdzialu 60095 - Pozostala dziaialnoSC 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki 

budzetowej ,,Zarzqd Drog i Transportu", 



b) dziah 7 10 - DzialalnoSC uslugowa 12.241 zi 

rozdzialu 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki 

budietowej ,,Zarzqd Inwestycji Miejskich"; 

5) z dziah 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdziah 75095 - Pozostaia dzialalnoSC 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Osiedle Stoki" 

do: 

dziaiu 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

rozdzialu 70001 - Zakiady gospodarki mieszkaniowej 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki Zarzqdu Lokali Miejskich"; 

6) z dziah 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdziaiu 75095 - Pozostaia dziaialnoSC 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnych zadaIi pn.: 

a) ,,Osiedle Widzew - Wch6d" 

b) ,,Osiedle G6miak" 

c) ,,Osiedle Karolew - Retkinia Wsch6d" 

d) ,,Osiedle Chojny" 

do: 

dziah 801 - OSwiata i wychowanie 

- rozdziah 80101 - Szkoiy podstawowe 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

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

- rozdziatu 80104 - Przedszkola 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Przedszkola", 

- rozdzialu 80120 - Licea og6lnoksztalc~ce 

5.300 zl, 

10.000 zl, 

15.000 21, 

15.000 zl, 



grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacje powiatowego zadania pn. ,,Licea og6lnoksztaic$ce"; 

7) z dziah 750 - Administracja publiczna kwote 

rozdziah 75095 - Pozostaia dzia1alnoSC 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Osiedle Rokicie" 

do: 

dziaiu 852 - Pomoc spoieczna 

rozdzialu 85201 - Placbwki opieku~iczo - wychowawcze 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacje powiatowego zadania pn. ,,Placowki opiekunczo - 

wychowawcze"; 

8) z dziah 750 - Administracja publiczna kwote 

rozdziah 75095 - Pozostaia dzialalnoSC 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnych zadah pn.: 

a) ,,Osiedle Andrzejow" 2.000 zf, 

b) ,,Osiedle Stoki" 2.500 zl, 

c) ,,Osiedle Teofilow - Wielkopolska" 6.300 zl, 

do: 

dziaiu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

- rozdziah 92109 - Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby 1.500 zl 

grupy wydatkow - Dotacje 

gminnym zadaniu pn. ,,Domy kultury", 

- rozdziah 921 16 - Biblioteki 

grupy wydatkow - Dotacje 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Bibliotekin, 

- rozdziah 921 18 - Muzea 

grupy wydatkow - Dotacje 

na realizacje powiatowego zadania pn. ,,Muzea3'; 



9) w dziale 754 - Bezpieczelistwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 

kwote 35.000 zl 

rozdziale 75416 - Strai gminna (miejska) 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

z gminnego zadania pn. ,,Zakup specjalistycznych strzelb do zdalnej 

iniekcji - budzet obywatelski" 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Zakup paralizatorow - budzet 

obywatelski"; 

10) w dziale 801 - OSwiata i wychowanie kwote 

rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

z gminnego zadania pn. ,,Modemizacja sanitariatow w Szkole 

Podstawowej nr 2 w todzi - ul. Sienkiewicza 1371139" 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Modemizacja sanitariatow 

w Szkole Podstawowej nr 205 w Lodzi - ul. Dqbrowki 1"; 

11) w dziale 801 - OSwiata wychowanie kwotq 

rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe 

z grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnego zadania pn. ,,Doposaienie w sprzqt sportowy Szkoly 

Podstawowej nr 109 w todzi - ul. Pryncypalna 74 - algorytm" 

do grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacje gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacje zadah 

zgkoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 

12) z dziah 801 - OSwiata i wychowanie kwote 

rozdzialu 80101 - Szkoly podstawowe 

z grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnego zadania pn. ,,Doposaienie w sprzet sportowy Szkoly 

Podstawowej nr 109 w Eodzi - ul. Pryncypalna 74 - algorytm" 

do: 

dzialu 926 - Kultura fizyczna 



rozdzialu 92601 - Obiekty sportowe 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania ,,Wydatki na realizacjq zadar5 zgtoszonych 

przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 

13) w dziale 852 - Pomoc spoleczna kwotq 19.474 zi 

z rozdziah 85214 - Zasiiki i pomoc w naturze oraz sktadki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Zasilki i pomoc w naturze" 

do: 

rozdziah 85219 - Oirodki pomocy spotecznej 

grupy wydatk6w - Dotacje 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Rozliczenie dotacji 

- wynagrodzenie kuratora"; 

14) w dziale 92 1 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotq 

rozdziale 92109 - Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby 

gminnym zadaniu pn. , , todi  dla Senior6w" 

z gmpy wydatkow - Zadania statutowe 

do grupy wydatkow - Dotacje; 

15) z dziatu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotq 

rozdziah 92109 - Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby 

grupy wydatk6w - Dotacje 

z gminnego zadania pn. ,,Domy kultury" 

do: 

dzialu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

rozdziaiu 85407 - Plac6wki wychowania pozaszkolnego 

a) grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i sktadki 20.366 zl, 

b) gmpy wydatkow - Zadania statutowe 547 z1, 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Placowki wychowania 

pozaszkolnego"; 



16) w dziale 926 - Kultura fizyczna kwote 

rozdziale 92604 - lnstytucje kultury fizycznej 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

z gminnego zadania pn. ,,Wykonanie ogrodzenia piywalni ,,Wodny Raj" 

na realizacje gminnego zadania pn. ,,Modemizacja Piywalni ,,Wodny 

Raj"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 23. Dokonuje sie zmiany w ,,Planie dochodow rachunku dochodow jednostek, 

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

z zaiacznikiem Nr 4. 

24. Wykonanie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

5 25. W uchwale Nr XXII1531115 Rady Miejskiej w todzi z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budzetu miasta todzi na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. todzkiego 

z 2016 r, poz.l017), Zakqcznik Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 

z budzetu miasta todzi na 2016 rok" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 5 do niniejszej 

uchwaiy. 

5 26. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia i podlega ogkoszeniu w trybie 

przewidzianym dla aktow prawa miejscowego. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w todzi 

Anna CzekaIa Tomasz KACPRZAK 

W8.96 
Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie 

do projektu uchwaky Rady Miejskiej w todzi  w sprawie zmian budzetu oraz zmian 

w budzecie miasta todzi na 20 16 rok. 

Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok dochod6w i wvdatkbw 

LF 1 - 2 uchwak). 

W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej todzi dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 

11.759 zl, z tego: 

9 dochodow w niiej wymienionych zadaniach: 

powiatowym pn. ,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz 

wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostaie: - dochody placowek 

opiekunczo - wychowawczych" w wysokoici 300 zl; 

Zwiqkszenia dochodow dokonuje siq w zwipku z otrzymaniem, przez Dom Dziecka 

Nr 5 przy ul. Maiachowskiego 74, darowizny. 

powiatowym pn. ,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz 

wptywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostaie: - dochody Domow Pomocy 

Spoiecznej" w wysokoici 6.779 zi; 

Zwiqkszenia dochodow dokonuje siq w zwipku z otrzymanym, przez Dom Pomocy 

Spolecznej przy ul. Narutowicza 114, odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej 

InterRisk TU S.A. z tytulu zgioszonej szkody i wypiatq przez Zaklad Ubezpieczen 

Spoiecznych zasiiku pogrzebowego oraz wpiywow za udostqpnianie pomieszczenia na 

nieodpiatne porady prawne w Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Rudzkiej 56. 

gminnym pn. ,,6. Pozostaie dochody: c) pozostate: - dochody z tytuh realizacji 

programu ,,Aktywny samorzqd" w wysokoici 4.680 zl; 

W zwipku z uzyskanymi dochodami z tytulu realizacji programu ,,Aktywny 

samorzqd" dokonuje siq ww. zwiqkszenia. 



9 wydatkow w nizej wymienionych zadaniach: 

powiatowym pn. ,,Placowki opiekuhczo - wychowawcze" w wysokoici 300 zl; 

Srodki z darowizny przeznaczone zostana na wypoczynek letni wychowankow Domu 

Dziecka Nr 5. 

powiatowym pn. ,,Publiczne domy pomocy spolecznej" w wysokoSci 6.779 zi; 

Srodki z odszkodowania przeznaczone zostanq na zakup materialow niezbqdnych 

do odnowienia zalanych pomieszczen w Dornu Pomocy Spolecznej przy 

ul. Narutowicza 114 w kwocie 1.435 zi, na wydatki zwiqzane z pogrzebem 

podopiecznej Domu Pomocy Spoiecznej przy ul. Paradnej 36 w wysokoici 4.000 zl 

oraz na koszty zwiqzane z utrzymaniem pomieszczen udostepnianycb na bezpiatne 

porady prawne w Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Rudzkiej 56. 

gminnym pn. ,,Koszty obshgi programu ,,Aktywny samorzqd" w wysokoSci 4.680 zk 

Uzyskane docbody z tytuh realizacji programu ,,Aktywny samorz@P przeznaczone 

zostanq m. in. na koszty obshgi programu, wydatki zwiqzane z wynagrodzeniami dla 

pracownikow, zakup materialow biurowych. 

Zwiekszenie glanowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok dochod6w i i d a t k d w  

L& 3 - 4 uchwah.). 

W budzecie na 2016 rok dokonuje sie zwiqkszenia o kwote 182.900 zl, z tego: 

9 dochodow w Centrum ~wiadczen Socjalnych w Eodzi gminnym zadaniu pn. 

,,6. Pozostaie dochody: b) rozliczenia z lat ubiegiych: - rozliczenie dotacji otrzymanej 

w latach ubiegiych z budzetu panstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji 

rzqdowej"; 

k wydatkow w Wydziale Budietu z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn. 

,,Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu paristwa na realizacjq zadan 

z zakresu administracji rzqdowej". 



Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z koniecznotiq zwrotu do Lodzkiego Urzqdu 

Wojewodzkiego w Lodzi nienaleinie pobranych Swiadczen wyplacanych z budietu panstwa 

oraz wplyw6w z tytuh nvrotow nienaleinie pobranej pomocy rzqdowej dla osob 

pobierajqcych Swiadczenie pielqgnacyjne wyplacane w latach ubieglych. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok dochod6w i wdatk6w 

L& 5 - 6 uchwah). 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 1.327.157 zl, z tego: 

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

pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 305) Srodki z EFS na 

realizacjq projektu pn. ,,~wietlice Lodz"; 

9 wydatk6w w Miejskim Oirodku Pomocy Spolecznej w todzi z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania pn. ,,~wietlice Lodz". 

Powyzszy projekt realizowany bqdzie zgodnie z podpisanq umowq Nr RPLD.09.02.01-10- 

B040115-00 z dnia 14 lipca 2016 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014 - 2020 wspolfinansowanego 

ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego. 

Projekt ,,~wietlice Lodz" jest projektem partnerskim i bqdzie realizowany w latach 2016 - 

201 8. Calkowita wart056 projektu wyniesie 4.965.672 zl. 

Projekt skierowany jest do rodzin zagrozonych ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym 

niewydolnych wychowawczo w szczegolnoSci dotyczqcych dzieci korzystajqcych ze wsparcia 

Swietlic Srodowiskowych. 

W ramach projektu dzialania realizowane bqdq w 14 Swietlicach prowadzonych na terenie 

Lodzi przez dziewiqciu partnerow MOPS: Oratorium im. Sw. Dominika Savio, Towarzystwo 

Przyjaciol Dzieci Zarzqd Oddziah Dzielnicowego L6di - Goma, Towarzystwo Przyjaci6l 

Dzieci Oddzial Dzielnicowy L6di - Polesie, Stowarzyszenie Ewangelizacyjno - 

Charytatywne ,,Mocni w Duchu", Stowarzyszeniem Malych Dzieci, Dom Zakonny 

Zgromadzenia Si6str Urszulanek Serca Jezusa Konajqcego, Miedzynarodowe Stowarzyszenie 

Pomocy ,,Slyszq Serce", Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Zgromadzenie Corek Maryi 

Wspomozycielki (Siostry Salezjanki) Dom Zakonny. 



Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta todzi na 2016 rok dochod6w i i d a t k 6 w  

L& 7 - 8 uchwah). 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq zwiekszenia w Powiatowym Unqdzie Pracy w todzi 

w wysokoSci 6.189 zl, z tego: 

9 dochodow w powiatowym zadaniu pn. ,,6. Pozostaie dochody: c) pozostale: - inne"; 

Powyzszego zwiqkszenia dokonuje sie w zwipku z otrzymanym przez PUP 

odszkodowaniem, od Firmy InterRisk S.A. Towarzystwo Ubezpieczen S.A., za zalanie 

pomieszczeli na I piqtrze budynku przy ul. Kilinskiego 1021102a. 

9 wydatkow z przeznaczeniem na realizacje powiatowego zadania pn. ,,Wydatki dotyczqce 

Powiatowego Urzedu Pracy w Lodzi". 

~ r o d k i  z odszkodowania przeznaczone zostanq na wydatki zwiqzane z likwidacjq 

powstaiych szk6d. 

Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta todzi  na 2016 rok dochod6w i i d a t k 6 w  

L& 9 - 10 uchwah.). 

W budzecie na 2016 rok dokonuje sie zwiqkszenia w Wydziale Gospodarki Komunalnej 

o kwotq 275.698 zl, z tego: 

9 dochodow w gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostaie dochody: c) pozostaie: - Program 

,,Zielone Podworka"; 

9 wydakow z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Program 

,,Zielone Podworka". 

W zwiqzku z Zarzqdzeniem Nr 3354NIIl16 Prezydenta Miasta todzi z dnia 15 kwietnia 

2016 r, w sprawie zatwierdzenia Programu ,,Zielone Podworka" wprowadza sie do bud2etu 

miasta Srodki zadeklarowane przez Wsp6lnoty Mieszkaniowe na realizacje programu 

w 201 6 roku. 

WartoSC zadania ogbiem wynosi 698.349 zi, z tego: 

- 422.651 zi - udzial Miasta, 

- 275.698 zi - wptata Wspolnot Mieszkaniowych. 



Celem programu jest wspomaganie rozwoju wsp6lnot i spoiecznoici lokalnych w zakresie 

polepszenia standardu iycia, poprzez poprawq estetyki otoczenia budynk6w Wsp6lnot 

Mieszkaniowych. 

W ramach realizacji programu ,,Zielone Podworka" planuje siq wykonai roboty budowlane 

i modemizacyjne ciqg6w pieszych, zielencow i rnontai urzqdzen maiej architektury na 

terenach 15 Wspolnot Mieszkaniowych przy ulicach: 

9 Pr6chnika 18 na kwotq 63.576,44 zi 

9 Kasprzaka 69 na k w o t ~  36.377,11 zi 

9 Deotymy 10 na kwotq 19.450,51 zi 

9 Deotymy 12 na kwotq 35.273,03 zl 

9 Pietrusihskiego 36/38 na kwotq 72.566,65 zi 

9 Srebrzyriska 5 1 na kwotq 38.25 1,36 zi 

k Zacisze 6/8/10 na kwote 66.307,OS zl 

> Wojska Polskiego 98 na kwote 30.823,54 zi 

9 Powstai1c6w Wielkopolskich 16 na kwote 38.024,78 zi 

9 Urzqdnicza 41 na kwotq 46.157,21 zi 

9 6 Sierpnia 28 na kwote 49.43 1,94 zl 

9 Kniaziewicza 1 1 na kwote 4 1.564,42 zl 

9 Lorentza 1 na kwotq 72.916,40 zi 

9 Lorentza 1 B na kwote 40.978,09 zi 

9 Kopemika 34 na kwote 46.650,OO zi 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok dochodach i wdatkach (8 
11 - 12 uchwalv). 

W Oddziale Nadzoru Wlaicicielskiego dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 

9 zwiqkszenia dochodow w wysokoici 13.415.166 zl, z tego: 

zmniejszenia w zadaniu pn. ,,4. Dochody z majqtku gminy: t) dochody realizowane 

przez Oddzial Nadzoru Wlaicicielskiego: - dochody z dywidend Grupowa 

Oczyszczalnia ~ciekbw Sp. z 0.0." w wysokoici 1.000.000 zl; 

zwiqkszenia w wysokoici 14.41 5.166 zi w gminnych zadaniach pn.: 

J ,,4. Dochody z majqtku gminy: t) dochody realizowane przez Oddziai Nadzoru 

Wlaicicielskiego: - dochody z dywidend Zakiad Wodociqgow i Kanalizacji Sp. 

z o. 0." w wysokoici 3.700.000 zl; 



J ,,4. Dochody z majqtku gminy: t) dochody realizowane przez Oddziat Nadzoru 

Wiaicicielskiego: - dochody z dywidend LRH ,,Zjazdowa3' S.A." w wysokoici 

15.166 zi 

J ,,4. Dochody z majqtku gminy: t) dochody realizowane przez Oddziai Nadzoru 

Wiaicicielskiego: - dochody z dywidend todzka Spoika Infrastrukturalna Sp. 

z 0.0." w wysokoici 10.700.000 zk 

9 zwiekszenia wydatk6w w wysokoici 13.415.166 zl z przeznaczeniem na realizacje nizej 

wymienionych gminnych z a d ~  pn.: 

,,Dopiata do Sp6lki z 0.0. ,,Port Lotniczy todi im. Wiadyslawa Reymonta" 

w wysokoici 9.609.650 zi; 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq na pokrycie czeici straty Portu Lotniczego za 

2015 rok. Zgodnie z uchwalq Zgromadzenia Wspblnik6w dopiatami ma zostaC 

pokryta strata w wysokoici 24.306.277,28 zi. Na Miasto t 6 d i  przypada kwota 

23.235.499,20 zi, z czego w roku bieiqcym zostata przekazana kwota 3.607.533,67 zi. 

Srodki pienieine przekazane do Sp6iki na pokrycie straty przeznaczone zostans) na 

finansowanie dziaialnoici bieiqcej oraz pokrywanie koszt6w siatki poiqczeli 

lotniczych. 

,,Dopiata do Sp6iki z 0.0. ,,Miejska Arena Kultury i Sportu" w wysokoici 

2.070.000 zi; 

Powyisza kwote przeznaczona zostanie na pokrycie czeici straty Miejskiej Areny 

Kultury i Sportu Sp. z 0.0. za 2012 rok. ~ r o d k i  pieniezne przekazane do Sp6lki na 

pokrycie straty przeznaczone zostanq na finansowanie dziaialnoici biezqcej. 

,,Doptata do Sp6lki z 0.0. ,,t6dzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny" 

w wysokoici 1.735.516 zi; 

Powyisza kwota przeznaczona zostanie na pokrycie strat todzkiego Regionalnego 

Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z 0.0. za lata 2004-2005,2012 i 2015. 



Niepokryta strata za wskazany okres wyniosla 2.854.749,04 zl, biorqc pod uwagq 

proccntowy udzial Miasta w kapitale zakladowym, doptata przypadajqca do pokrycia 

przez Miasto wynosi 1.735.516 zl. ~ r o d k i  pieniqincprzekazane do Spolki na pokrycie 

straty przeznaczone zostanq na finansowanie dzialalnoici biezqcej. 

Zmianv w planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok wdatkach (6 14 

uchwah.). 

Zwiqksza siq wydatki w wysokoici 3.779.167 zl, z tego w: 

Zanqdzie Inwestycji Miejskich w wysokoici 2.233.980 zl z przeznaczeniem na realizacjq 

powiatowego zadania majqtkowego pn. ,,Pozyskiwanie prawa wlasnoici bqdi prawa 

uzytkowania wieczystego do nieruchomoici niezbqdnych pod drogi". 

Powyzsze Srodki sq niezbqdne na wyplatq odszkodowania na podstawie dwoch decyzji 

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr SPN.6833.9.2016 i SPN.6833.3.2016 z dnia 

28 lipca 2016 r. o ustalenie odszkodowania za nieruchomoici polozone w todzi przy ul. 

Sienkiewicza 25, dziatka nr 12516 w obrqbie S-6 o pow. 0,0263 ha i przy ul. Piotrkowskiej 80, 

dzialka nr 12711 1 w obrqbie S-6 o pow. 0,0917 ha, przejqte na rzecz Gminy t 6 d i  zgodnie 

z decyzjq Prezydenta Miasta todzi  z dnia 21 wrzeinia 2015 r. Nr DAR-UA-V.14.2015 

o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej polegajqcej na budowie nowoprojektowanej 

ulicy w kwartale ulic Tuwima - Piotrkowska - Moniuszki - Sienkiewicza w todzi, od dzialki 

nr 133112, obrqb S-6 do ul. Moniuszki. 

Powiatowym Unqdzie Pracy w Lodzi w wysokoici 45.187 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq powiatowego zadania majqtkowego pn. ,,Wykonanie oiwietlenia ewakuacyjnego 

w budynku przy Milionowej 91 dot. Powiatowego Urzqdu Pracy w todzi". 

W zwiqzku z zaleceniami po przeprowadzoncj, przez Wydzial Zxzqdzania Kryzysowego 

i Bezpieczenstwa, kontroli w zakresie bezpieczenshva pozarowego konieczne jest 

przeprowadzenie prac modemizacyjnych w budynku PUP polegajqcych na wykonaniu 

awaryjnego oiwietlenia ewakuacyjnego w czqici korytarzy oiwietlanych wykqcznie iwiatlem 

sztucznym. 



Wydziale Kultury w wysokoici 1.500.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq nizej 

wymienionych powiatowych zadari pn.: 

D ,,Teatry" w wysokoSci 1.000.000 zl; 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq dla: 

Teatru Lalek ,,Arlekinn im. H. Ryla w todzi w wysokoici 400.000 zl na zwiqkszenie 

dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na koszty utrzymania nowoczesnego budynku, 

ktory jest siedzibq Teatru Lalek ,,Arlekinn w todzi; 

Teatm Powszechnego w todzi w wysokoici 300.000 zl na zwiqkszenie dotacji 

podmiotowej z przeznaczeniem na splatq zobowipmi oraz na pokrycie wydatk6w 

zwizpanych z eksploatacjq Malej Sceny, 

Teatru Nowego im. K. Dejmka w todzi w wysokoici 300.000 zl na zwiqkszenie 

dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na splatq zobowiqzan. 

D ,,Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)" w wysokosci 500.000 zt; 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq dla Teatru Muzycznego na zwiqkszenie dotacji celowej na 

pokrycie czqici wydatkow zwianych z wystawieniem premiery ,,Wielkiej Ksiqznej 

Gerolstein". Teatr wnioskowal do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

o powyzszq kwotq na realizacjq premiery jednakze nie otrzymal dofinansowania. Og6lny 

kosa premiery skalkulowano na kwotq 1.112.085 21, z tego 437.085 zl stanowi wklad 

wlasny Teatru, 175.000 stanowiC majq przychody ze sprzedaiy biletow i program6w. 

Zwiekszenie planowanego w budiecie miasta todzi na 2016 rok deficvtu (6 15 - 17L 

W zwiqzku z powyzszymi zapisami zwiqksza siq planowany w budzecie miasta todzi na 

2016 rok deficyt o kwotq 3.779.167 zl z jednoczesnym zwiqkszeniem przychodow 

pochodzqcych z wolnych Srodkow jako nadwyzki Srodkow pieniqznych na rachunku 

biezqcym budzetu. Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi 174.237.053 zl. 

Zmianv w planowanvch w budzecie miasta todzi na 2016 rok wdatkach (6 18 - 19 

uchwah. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 



9 zmniejsza sie wydatki w Wydziale Budietu w wysokoici 22.700 zl w gminnym zadaniu 

majqtkowym pn. ,,Rezenva celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze 

Miasta (algorytm)"; 

9 zwiqksza siq wydatki w wysokoici 22.700 zl, z tego w: 

Zanqdzie Lokali Miejskich w wysokoici 12.700 zl z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacje zadan zgioszonych przez jednostki 

pomocnicze Miasta (z algorytmu)"; 

Zgodnie z uchwaiq Nr 99/14/2016 Rady Osiedla ~rodmieicie - Wsch6d z dnia 

21 kwietnia 2016 r. irodki przeznaczone zostanq naprawq dachu wraz z obr6bkq w lokalu 

gminnym Punkt Wsparcia Spoiecznego przy ul. Jaracza40 lokal25U. 

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokoici 10.000 zl z przeznaczeniem na 

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

jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)"; 

Zgodnie z uchwaiq Nr 36/IX/16 Rady Osiedla Bahty - Centrum z dnia 10 maja 2016 r. 

irodki przeznaczone zostanq na remont chodnika na dzialkach nr 3 17/12, 3 1617, 3 1611 0 

w obrebie B-28. 

Zmianv w ~lanowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok wdatkach (6 20 - 21 

uchwak 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wyrnienionych zmian: 

9 zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoici 170.950 zt w gminnym zadaniu 

pn. ,,Rezenva celowa na wydatki zwiqzane z kulturq"; 

9 zwiqksza siq wydatki w Wydziale Kultury w wysokoici 170.950 zl, z przeznaczeniem na 

realizacjq nizej wymienionych gminnych zadan majqtkowych pn.: 

,,Wkiad wlasny do projektu pn.: ,,Remont i odnowienie elewacji oraz foyer Teatru 

Nowego w todzi" w wysokoici 97.100 zi; 

~ r o d k i  stanowit bqdq wklad wlasny do ww. projektu realizowanego przez Teatr 

Nowy, na ktorego instytucja otrzymala dofinansowanie z Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w rarnach programu Rozw6j Infrastruktury Kultury 2016. 



Calkowity przewidywany koszt zadania wynosi 367.100 zi. Kwota pozyskana na 

zadanie to 270.000 zl. 

Ze Srodk6w stanowiqcych wklad wiasny zostanq wykonane m.in.: 

J przehudowa gahlot przy wejiciu do Maiej i Duiej Sali, 

J malowanie Foyer, 

J wymiana wykiadziny foyer Maiej Sali, 

J koszty przygotowania niezbednej dokumentacji, postepowh przetargowych oraz 

nadzom budowlanego. 

,,Zakup i montai sprzetu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatm Szwalnia" 

w wysokoSci 20.000 zl; 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na zwiekszenie wktadu do projektu 

dofinansowanego ze Srodk6w Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Z przyczyn formalno - prawnych podjqto decyzje o odstqpieniu od dotychczasowej 

procedury zamowien publicznych zwipanych z realizacjq inwestycji. Niezbedne jest 

sporzqdzenie projektu instalacji elektrycznej, kt6ry wczeiniej nie by1 wskazany we 

wniosku do MKiDN oraz przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na realizacje 

tej inwestycji. 

,,Wkiad wlasny do projektu ,,Rozwoj infrastruktury Domu Literatury w todzi" 

w wysokoici 21.150 zi; 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq dla Domu Literatury w Lodzi. Instytucja otrzymala 

z Narodowego Centrum Kultury kwote 113.000 zl na realizacje projektu w ramach 

programu Infrastruktura Domow Kultury na zakup Srodkow trwaiych. Zakres 

rzeczowy tego zadania obejmuje zakup 2 zestaw6w komputerowych, kamery 

cyfrowej, sprzetu nagiohieniowego i ~Swietleniowego. Calkowita wart066 projektu to 

134.150 zi. 

,,Zakup sprzetu ~Swietleniowego i nagloSnieniowego dla Akademickiego OSrodka 

Inicjatyw Artystycznych" w wysokoici 32.700 zl; 



Po 10 latach fimkcjonowania ww. Instytucji i eksploatowania urzqdzeri zaistniaka 

potrzeba ich wyrniany. Instytucja systematycznie senvisowala posiadany sprzet 

jednakze postep techniczny spowodowai, i e  nie spelnia on oczekiwah. 

Rozwbj Akademickiego Oirodka Inicjatyw Artystycznych, dzieki wsp6ipracy 

z uznanymi aktorami takimi jak Kamil Madkowiak i Broniskaw Wrociawski wskazuje, 

i e  niezbedna jest wymiana sprzqtu. Instytucja zgodnie ze statutem nie jest typowym 

oirodkiem kultury. Dziaialnoid edukacyjno - animacyjna skierowana jest na 

stworzenie przestrzeni amatorskich, ale dojrzalych, glownie teatralnych lub ze sztukq 

teatru zwipanych, inicjatyw artystycznych. W zwi@u z czym zakup cyfrowego 

miksera diwiqku, iPad do jego sterowania, konsoleta sterowania oiwietleniem, jest 

zakupem potrzebnym i z pewnoiciq podniesie jakoid prowadzonych inicjatyw 

artystycznych w Ohodku. 

Przeniesienia planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wvdatk6w (8 22 

uchwab). 

Z Zanqdu Lokali Miejskich dokonuje sie przeniesienia wydatk6w w wysokoici 66.381 zl 

z gminnego zadania pn. ,,Wydatki Zarzqdu Lokali Miejskich" do Biura ds. Zarzqdzania 

Kadrami z przeznaczeniem na realizacje nizej wymienionych zadan: 

9 gminnego pn. ,,Wydatki osobowe pracownikow Urzedu" w wysokoici 50.450 zk 

9 powiatowego pn. ,,Wydatki osobowe pracownik6w Urzedu" w wysokoici 15.93 1 zi. 

Powyzsza zmiana zwipana jest z przeniesieniem dw6ch pracownikow z Zarzqdu Lokali 

Miejskich do Urzedu Miasta Lodzi. 

Z Wydzialu Informatyki dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 50.000 zl 

z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Utrzymanie, zakup i wymiana system6w 

informatycznych - wydatki majqtkowe" do E6dzkiego OSrodka Geodezji z przeznaczeniem 

na realizacje gminnego zadania majqtkowego pn. ,,System Informacji o Terenie - Ewidencja 

Gruntow". 

Zwiqkszenie irodkow spowodowane jest dodatkowymi modyfikacjami wdraianego sytemu 

Gospodarowania Mieniem w ramach projektu ,,todzki System Zarzqdzania 

Nie~chomoiciami", kt6re sq niezbedne do prawidiowej funkcjonalnoici. 



W Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym dokonuje siq przeniesienia wydatkow 

w wysokoici 8.384 zl z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Zakup sarnochodu na potrzeby 

Urzedu" na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Zakup kompletu mikrofonow 

bezprzewodowych". 

KoniecznoSC utworzenia ww. zadania majr)tkowego spowodowana jest czestymi awariami 

mikrofon6w na malej sali obrad. Sprzqt bqdqcy w dyspozycji zostal zakupiony 10 lat temu. 

Podczas ~wiatowej Konferencji Radiokomunikacji, kt6ra odbyla siq pod koniec 2015 roku, 

podjqto decyzjq o zmianie czqstotliwoSci dla szerokopasmowego systemu ochrony publicznej 

i wspomagania w sytuacjach katastrof. Zidentyfikowany zostal zakres 694-894 MHz jako 

odpowiedni dla wdrozenia mobilnych systemow komunikacji na potrzeby s f i b  takich jak 

policja, strai poiarna, pogotowie ratunkowe i sluzby zarzqdzania kryzysowego. Oznacza to, 

i e  w najbliiszym czasie zajdzie koniecznoSC wymiany mikrofonow bezprzewodowych na 

takie, ktore pracujq w czqstotliwoSci ponizej 694 MHz. Zasadnym zatem jest wiqc zakup 

nowego sprzqtu, co pozwoli obnizyC koszty oraz rozwi@e problemy z wystqpujqcymi 

awariami. 

Z Centrum Uslug Wsp6lnych dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 83.880 zl 

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

Wspolnych" do: 

Zanqdu Drog i Transportu w wysokoSci 71.639 zl z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budietowej ,,Zarzqd Drog 

i Transportu"; 

Zanqdu Inwestycji Miejskich w wysokoSci 12.241 zl z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzyrnanie jednostki budietowej ,,Zarzqd Inwestycji 

Miejskich". 

Powyiszego przeniesienia dokonuje siq celem dostosowania budzetow ww. jednostek do 

rzeczywistych potrzeb. Dotyczy to gl6wnie zabezpieczenia Srodkow na oplaty za czynsz oraz 

energiq zgodnie z rzeczywistym stanem zajmowanych powierzchni lokalowych. Niezbedne 

jest rowniez urealnienie wydatkow w zakresie planu Zakladowego Funduszu ~wiadczen 

Socjalnych. Dodatkowo dostosowuje siq do potrzeb wydatki na Swiadczenia dla pracownikow 

wynikajqce z przepisow bhp oraz inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen. 



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

455 zl z gmimego zadania pn. ,,Osiedle Stoki" do Zarz~du Lokali Miejskich 

z przeznaczeniem na realizacjq gmimego zadania pn. ,,Wydatki Zarzqdu Lokali Miejskich". 

Zgodnie z uchwatq Nr 10312112016 Rady Osiedla Stoki z dnia 23 maja 2616 r. Srodki 

przeznaczone zostanq na montai domofonu w siedzibie Rady Osiedla. 

Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoSci 

45.300 zl z gmimych zadan pn.: 

9 ,,Osiedle Widzew- Wsch6d" w wysokoSci 5.300 zl; 

9 ,,Osiedle G6miak" w wysokoici 10.000 zl; 

9 ,,Osiedle Karolew - Retkinia Wsch6d" w wysokosci 15.000 zl; 

,,Osiedle Chojny" w wysokoici 15.000 zl; 

do Wydziatu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych zadah: 

gmimego pn. ,,Szkofy podstawowe" w wysokoici 15.600 zl, 

gminnego pn. ,,Przedszkola" w wysokoici 18.700 zt, 

powiatowego pn. ,,Licea ogolnoksztatcqce" w wysokoSci 1 1.000 zl. 

Powyzszych zmian dokonuje siq w zwiqzku z nizej wymienionymi uchwalami: 

J Nr 65/15/2016 Rady Osiedla Widzew - Wsch6d z dnia 8 czenvca 2016 r., zgodnie z kt6q 

Srodki w wysokoici 3.200 przeznacza siq na zakup 2 szt. kosiarek po 1.600 z1 kaida 

w celu utrzymania porzqdku i czystoici na terenach naleiqcych do: 

- Przedszkola Miejskiego nr 175 mieszczqcego siq w todzi przy ul. ~wiklinskiej 9, 

- Szkofy Podstawowej nr 199 mieszczqcej siq w todzi przy ul. Elsnera 8, 

J Nr 6611 512016 Rady Osiedla Widzew - Wschod z dnia 8 czerwca 2016 r., zgodnie z ktorq 

Srodki w wysokoici 2.100 zl przeznacza siq na zakup 3 zestawow ogrodowych 

sktadajqcych siq 3 stoiow i 6 tawek dla Przedszkola Miejskiego nr 163 mieszczqcego siq 

w todzi  przy ul. Czemika 113, 

J Nr 52/XVIII/2016 Rady Osiedla G6miak z dnia 21 czerwca 2016 r., zgodnie z kthq 

Srodki w wysokoici 10.000 zl przeznacza siq dla Szkoly Podstawowej nr 5 mieszczqcej 

siq w todzi przy ul. Lqczyckiej 23 na wsp6torganizacjq imprezy ,,Witaj Szkolo" w dniu 

9 wrzeinia 2016 r., 



4 Nr 87/18/16 Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wschod" z dnia 27 czenvca 2016 r., 

zgodnie z ktorq Srodki w wysokoici 15.000 zl przeznacza siq na remont podiogi w sali 

grupy VIII (integracyjnej) w Przedszkolu Miejskim Nr 214 z Oddziaiarni Integracyjnymi 

w Lodzi przy ul. Batalionbw Chiopskich 21, 

J Nr 198/XXV/2016 Rady Osiedla Chojny z dnia 14 czenvca 2016 r., zgodnie z ktorq 

Srodki w wysokoici 11.000 zi przeznacza siq dla Zespoiu Szk61 Ogolnoksztaicqcych nr 5 

mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Kr6lewskiej 13/15 na wspoiorganizacjq imprezy 

pn. ,,Poiegnanie lata" w dniu 19 wrzeinia 2016 r., 

J Nr 199/XXV/2016 Rady Osiedla Chojny z dnia 14 czenvca 2016 r., zgodnie z kt6rq 

Srodki w wysokoici 4.000 zl przeznacza siq dla Szkoly Podstawowej Nr 162 mieszczqcej 

siq przy ul. Powszechnej 15 na wspoiorganizacjq imprezy pn. ,,Turniej pilki siatkowej" 

w dniu 15 listopada 2016 r. 

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

2.500 zl z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Rokicie" do Miejskiego OBrodka Pomocy 

Spolecznej w Lodzi z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Plac6wki 

opiekuticzo - wychowawcze". 

Zgodnie z uchwaiq Nr 100/XIX/2016 Rady Osiedla Rokicie z dnia 23 czenvca 2016 r. Srodki 

przeznaczone zostanq dla Domu Dziecka nr 8 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Zuchow 4 na 

wsp6iorganizacjq imprezy ,,Pozegnanie lata" w dniu 16 wrzeinia 201 6 r. 

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

10.800 zl z gminnych zadah pn.: 

9 ,,Osiedle Andrzejow" w wysokoici 2.000 zi; 

9 ,,Osiedle Stoki" w wysokoSci 2.500 zi; 

9 ,,Osiedle Teofil6w - Wielkopolska" w wysokoici 6.300 zl; 

do Wydzialu Kultury z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych zadah: 

gminnego pn. ,,Biblioteki" w wysokoSci 6.800 zl, 

gminnego pn. ,,Domy kultury" w wysokoici 1.500 zi, 

powiatowego pn. ,,Muzea1' w wysokosci 2.500 zi. 

Powyiszych zmian dokonuje siq w zwiqzku z nizej wymienionymi uchwaiami: 



J Nr 76/19/16 Rady Osiedla Andrzejow z dnia 15 czenvca 2016 r., zgodnie z kt6ra Srodki 

w wysokoSci 2.000 zi przeznacza siq na zakup ksigek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 

t 6 d i  - Widzew Filia Nr 4 mieszczqcej siq w Lodzi przy ul. Szaniawskiego; 

J Nr 95/20/2016 Rady Osiedla Stoki z dnia 9 maja 2016 r., zgodnie z ktorq Srodki 

w wysokoici 2.500 zl przeznacza siq na Filmowe Stoki - 4 projekcje filmowe 

organizowane przez Muzeum Kinematografii w todzi w sobotnie wieczory na stadionie 

przy ul. Potokowej; 

J Nr 89/XIV/2016 Rady Osiedla Teofil6w - Wielkopolska z dnia 28 czenvca 2016 r., 

zgodnie z ktorq Srodki w wysokoici 6.300 zi przeznacza siq dla: 

- Biblioteki Miejskiej Filia nr 21 na zakup ksiqzek drukowanych duzym drukiem oraz 

audiobookow w wysokoici 3.000 zi, 

- Biblioteki Miejskiej Filia nr 7 na zakup rzutnika i ekranu na trojnogu w wysokoici 

1.800 zl, 

- Baiuckiego Oirodka Kultury ,,Lutnia" na zakup stoh do ping - ponga w wysokoici 

1.500 zi. 

W Straiy Miejskiej w Eodzi dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 35.000 zl 

z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Zakup specjalistycmych strzelb do zdalnej iniekcji 

- budzet obywatelski" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego 

pn. ,,Zakup paralizatorow - budzet obywatelski". 

Paralizatory zostanq wykorzystane w pracy Animal Patrolu ze wzglqdu na czqste intenvencje 

patrolu zwiqzane z bezdomnymi lub dzikimi zwierzqtami. 

W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 130.000 zl 

z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Modemizacja sanitariatow w Szkole Podstawowej 

nr 2 w Lodzi - ul. Sienkiewicza 1371139" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania 

majqtkowego pn. ,,Modemizacja sanitariatow w Szkole Podstawowej nr 205 w todzi - ul. 

Dqbrowki 1". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na remont kolejnych sanitariatow w Szkole 

Podstawowej nr 205 nie objqtych inwestycjq w 2015 r. 



W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 12.000 zl 

z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Doposaienie w sprzqt sportowy Szkoky Podstawowej 

nr 109 w Lodzi - ul. Pryncypalna 74 - algorytm z przeznaczeniem na realizacjq gminnego 

zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq z a d ~  zgioszonych przez jednostki pomocnicze miasta 

(z algorytmu)". 

Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z nizej wymienionymi uchwaiami Rady Osiedla 

Chojny: 

4 194/XXIV/2016 z dnia 24 maja 2016 r. zgodnie z kt6rq Srodki w wysokoSci 2.000 zi 

przeznaczone zostanq dla Szkoky Podstawowej nr 109 mieszczqcej siq w todzi przy 

ul. Pryncypalnej 74 na zakup sprzqtu sportowego dla istniejqcej przy szkole sekcji piki 

noznej, 

4 195/XXIV/2016 z dnia 24 maja 2016 r. zgodnie z ktorq Srodki w wysokoSci 10.000 zi 

przeznaczone zostanq dla Szkoky Podstawowej nr 109 mieszczqcej siq w todzi przy 

ul. Pryncypalnej 74 na naprawq ogrodzenia, siatki i piikomatow na boisku ORLIK. 

W Miejskim Oirodku Pomocy Spolecznej w todzi dokonuje siq przeniesienia wydatkow 

w wysokoSci 19.474 zl z gminnego zadania pn. ,,Zasilki i pomoc w naturze" 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Rozliczenie dotacji - wynagrodzenie 

kuratora". 

Powyzszej zmiany dokonano w zwiqzku z wezwaniem do zwrotu kwoty 19.473,35 zi zgodnie 

z decyzjq Ministra Finansow Nr FS12.4144.4.2016 z dnia 5 maja 2016 r. oraz decyzjq 

Wojewody todzkiego Nr PS-V.313.3.239.2015 z dnia 7 gmdnia 2015 r., a dotyczqcych 

zwrotu czqici dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem udzielonej 

z budzetu panstwa w latach 2012 - 2014 na realizacjq zadania z zakresu pomocy spoiecznej 

,,Wypiacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sqd opiekunczy za sprawowanie 

opieki oraz obsiugq tego zadania". 

W Wydziale Kultury dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoSci 39.400 zl 

w gminnym zadaniu pn. , , t6di  dla Seniorow". 



Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na planowane we wrzeiniu br. przedsiqwziqcie 

kulturalne pn. ,,Srebma Lodi", ktore ma stanowiC kampaniq informacyjno - reklamowq 

promujqcq aktywnoSC seniorow. Przeprowadzono nab6r ofert na realizacjq tego 

przedsiqwziqcia. Najlepszq ofertq przedstawilo Centrum Kultury Mlodych w zwipku z tym 

zaistniala koniecznoSC dokonania zmian w budzecie i utworzenia paragrafu dotacyjnego 

bowiem instytucja kulty otrzyma Srodki w formie dotacji. 

Z Wydziah Kultury dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 20.913 zl 

z gminnego zadania pn. ,,Domy kultury" do Wydziah Edukacji z przeznaczeniem na 

realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Placowki wychowania pozaszkolnego". 

W zwiqzku z przejqciem od 1 wrzeinia 2016 r. Zespolu PieSni i Tanca ,,POLTEX przez 

Palac Mlodziezy podlegajqcy Wydziaiowi Edukacji zaistniaia koniecznoSC przekazania 

Srodkow finansowych z budzetu Baluckiego OSrodka Kultury. Do dnia 3 1 sierpnia br. Zesp6l 

PieSni i Tanca ,,POLTEX" bqdzie funkcjonowal w strukturze ww, oirodka. 

Na kwotq 20.913 zl skladajq siq nizej wymienione pozycje: 

J wynagrodzenie z tytuiu umowy o pracq 

(1,s etatu) 4.258,91 zi 

J skladki ZUS pracodawcy 832,62 zi 

J odpis na ZFSS (1,s etatu) 136,74 zl 

razem miesiqcznie 5.228,27 zl x 4m-ce= 20.913,08 zl 

W Wydziale Sportu - w Miejskim OSrodku Sportu i Rekreacji dokonuje siq przeniesienia 

wydatkow w wysokoici 35.000 zt z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Wykonanie 

ogrodzenia plywalni ,,Wodny Raj" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania 

majqtkowego pn. ,,Modemizacja Plywalni ,,Wodny Raj". 

Wprowadzone do budzetu nowe zadanie ma na celu poprawq funkcjonalnoSci obiektu oraz 

podwyzszenie poziomu wygody klientow. Kluczowym aspektem jest modemizacja 

infrastruktury, ktora podniesie komfort uzytkowania obiektu oraz uzupelni ubytki w zakresie 

stanu technicmego. 

Caloiciowo, zadanie przyczyni siq do podwyzszenia jakoici uslug Swiadczonych przez 

ptywalniq ,,Wodny Raj", poprawi bezpieczenstwo os6b korzystajqcych z plywalni, zwiqkszy 

atrakcyjnoSC obiektu. 



Zmianv w ,,Planie dochod6w rachunku dochod6w iednostek. o kt6rvch mowa w art. 223 

ust 1, oraz wydatk6w nimi finansowanvch na 2016 rok" IF 23 uchwatv). 

Dokonuje sie zmiany w rachunkach dochodow jednostek oraz wydatk6w nimi finansowanych 

w Wydziale Edukacji. 

Zmiana planu dochoddw wi@e siq przede wszystkim ze wzrostem dochod6w z tytulu: 

9 wplywow uzyskiwanych z tytulu sprzedaiy uslug w dziedzinie edukacji i rekreacji (oplaty 

za p61kolonie); 

9 przyznanych odszkodowah za utracone luh uszkodzone mienie. 

Wydatkowanie zgromadzonych Srodk6w nastqpi zgodnie z uchwaiq Rady Miejskiej w Lodzi 

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

dochod6w przez jednostki budietowe prowadzqce dzialalnoSC okreSlonq w ustawie o systemie 

oiwiaty, nadzorowane przez miasto t 6 d i  (z p6in. zm.). 

Powyisze Srodki finansowe przeznaczone zostanq m. in. na: 

J zakup materialbw, Srodkow iywnoSci oraz uslug cateringowych; 

J zakup ushg niezbednych do rekonstrukcji zniszczonego mienia. 

Zmianv w uchwale Nr XXIIl531115 Radv Mieiskiei w todzi z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budietu miasta todzi na 2016 rok (6 25 uchwab). 

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

udzielanych z budietu miasta todzi na 2016 rok", ktore zostaky ujqte w jednolitym tekScie 

stanowiqcym zalqcznik Nr 5 do niniejszej uchwaly. 
























































