
Druk Nr 245120 16 

Projekt z dnia 22 sierpnia 2016 r. 

AUTOPOPRAWKA NR 2 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 34 sierpnia 2016 r. 

do projektu uchwaty Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian budietu oraz zmian 

w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok. 

W projekcie uchwaty Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian 

w budzecie miasta todzi na 2016 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 

1) w 5 16: 

a) kwotq 26.888.532 zl zastqpuje siq kwotq 29.386.619 zi, 

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,I) dziale 600 -Transport i lqcznoSC o kwotq 3.913.730 zl 

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

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi 

gminne) 1.415.643 zl 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

powiatowym zadaniu pn. ,,Budowa rynku z ukladem 

komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum todzi (Droga 

podziemna) - prace przygotowawcze" - zadanie ujqte w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej, 

b) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne 2.498.087 zi 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Przebudo~va ulic po inwestycjach 

wsp6lfinansowanych przez ISPA";"; 

2 ) w $  17: 

a) kwotq 11.174.244 zl zastqpuje siq kwotq 13.672.331 zt, 

b) wpkt 1: 



- kwotq 9.620.757 zi zastqpuje siq kwotq 11.573.844 zl, 

- dodaje siq lit. b - c w brzmieniu: 

,,b) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnych zadaniach pn.: 

- ,,Przebudowa drog na osiedlu Sikawa" - zadanie ujqte w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 337.327 zl, 

- ,,Przebudowa ul. Czqstochowskiej na odc. od Al. ~rnigiego Rydza do 

ul. Tatrzahskiej" 925.740 zl, 

c) rozdziale 60017 - Drogi wewnqtrzne 690.020 zi 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Przebudowa ul. Augustyniaka na odcinku od 

ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka",", 

dotychczasowe oznaczenie lit. b zmienia siq na lit. d; 

c) dodaje siq pkt 2 w brzmieniu: 

,,2) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotq 

rozdziale 75095 - Pozostaia dziaialnoSC 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Realizacja zadah zwiqzanych z przygotowaniami 

do organizacji EXPO 2022";", 

d) dotychczasowe pkt 2 - 4 otrzymujr) odpowiednio numeracjq 3 - 5, 

e) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq 1.545.000 zl 

a) rozdziale 92 106 - Teatry 1.500.000 zi 

grupie wydatkow - Dotacje 



powiatowych zadaniach pn.: 

- ,,Teatry" 1.000.000 zl, 

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

500.000 z4; 

b) rozdziale 921 18 - Muzea 45.000 zl 

grupie wydatkhw - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Zakup obrazu dla Muzeum Miasta Lodzi";"; 

3) w § 21 kwotq 218.461 z4 zastqpuje siq kwotq 243.461 zl; 

4) w 3 22: 

a) kwotq 218.461 zl zastqpuje siq kwotq 243.461 zl, 

b) dodaje siq pkt 1 w brzmieniu: 

,,I) dziale 600 - Transport i 4qczno4C o kwotq 

rozdziale 6001 6 - Drogi publiczne gminne 

grupie wydatkhw - Zadania statutowe 

gminnyrn zadaniu pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan zg4oszonych przez 

jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)";", 

c) dotychczasowe pkt 1 - 3 otrzymujq odpowiednio numeracjq 2 - 4; 

5) w 8 29: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,l) w dziale 600 -Transport i 4qcznoSd kwotq 

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

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatkhw na drogi 

gminne) 835.760 zl 

grupie wydatkhw - Inwestycje i zakupy 

z powiatowego zadania pn. ,,Projekty Inwestycyjne - wydatki nie 

objqte umowq o dofinansowanie" 



na realizacjq powiatowych zadati pn.: 

- ,,Projekty Kluczowe - wydatki nie objqte umowq o dofinansowanie" 

137.760 zl, 

- ,,Wykonanie tablic informacji miejskiej" 698.000 zi, 

b) z rozdzialu 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi 

gminne) 16.762.472 zl 

grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

powiatowych zadah pn.: 

- ,,Modemizacja i przebudowa drog" 

- ,,Przebudowa drhg na terenie Polesia" 

do: 

rozdziaiu 6001 6 - Drogi publiczne gminne 

gmpy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

na realizacjq gminnych zadan pn.: 

- ,,Modemizacja i przebudowa drbg" 

- ,,Przebudowa dr6g na terenie Polesia" 

6.263.416 zl, 

10.499.056 zt, 

6.263.416 zl, 

10.499.056 zl,", 

b) dodaje siq pkt 6 w brzmieniu: 

,,6) w dziale 750 - Administracja publiczna kwotq 280.000 zi 

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

gmpy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki zwiqzane z dzialalnoiciq Wydziaiu" 

do: 

rozdzialu 75095 - Pozostaia dziatalnoSC 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Realizacja zadari zwiqzanych 

z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022";", 

c) dotychczasowe pkt 6 - 7 otrzymujq odpowiednio numeracjq 7 - 8, 

d) dodaje siq pkt 9 w brzmieniu: 



,,9) w dziale 750 - Administracja publiczna kwotq 

z rozdziaiu 75095 - Pozostaia dziaialnoii 

grupy wydatkow - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

gminnego zadania pn. ,,Osiedle Stary Widzew" 

do: 

rozdziaiu 75023 - Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki zwipane z dziaialnogciq 

Wydzialu";", 

e) dotychczasowe pkt 8 - 24 otrzyrnujq odpowiednio numeracjq 10 - 26; 

6) zaiqcznik Nr 2 do uchwaly otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 2 do niniejszej 

Autopoprawki; 

7) w zaiqczniku Nr 5: 

a) dodaje siq zapis ,,921,92118, Zakup obrazu dla Muzeum Miasta todzi" w kolumnach 

4, 5 i 6 z kwotq 45.000 zl, 

b) w pozycji ,,Ogblemn: 

- w kolumnie 4 kwotq 340.846.453 zi zastqpuje siq kwotq 340.891.453 zi, 

- w kolumnie 5 kwotq 176.156.402 zi zastqpuje siq kwotq 176.201.402 zi, 

- w kolumnie 6 kwotq 76.109.092 zi zastqpuje siq kwotq 76.154.092 zl. 

Eli e a nel Ra3F 



Uzasadnienie 

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwaly Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian 

budzetu oraz zmian w budzecie miasta todzi na 201 6 rok. 

Zmiany w alanowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok wdatkach. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wyrnienionych zmian: 

9 zmniejsza siq wydatki w Zarzqdzie Inwestycji Miejskich w wysokoici 2.498.087 zl 

w gminnyrn zadaniu majqtkowym pn. ,,Przebudowa ulic po inwestycjach 

wspblfinansowanych przez ISPA"; 

W zadaniu planowane sq znaczne oszczqdnoici po rozstrzygniqtych przetargach 

> zwieksza siq wydatki w wysokoici 2.498.087 zl, z tego w: 

Zarzqdzie Inwestycji Miejskich w wysokoici 1.953.087 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnych zadan majqtkowych pn.: 

,,Przebudowa dr6g na osiedlu Sikawa" w wysokosci 337.327 zl - zadanie ujqte 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

W ramach ww. zadania trwajq roboty budowlane w trakcie ktorych pojawila siq 

koniecznoS6 zwiqkszenia zakresu robot, a co za tym idzie zwiqkszenia irodkow 

finansowych na zadaniu. 

,,Przebudowa ul. Czqstochowskiej na odc. od Al. ~ r n i ~ l e ~ o  Rydza do ul. Tatrzahskiej" 

w wysokoici 925.740 zl; 

,,Przebudowa ul. Augustyniaka na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka" 

w wysokoici 690.020 zl. 

Dla ww. zadah otwarto oferty w ramach przetargu nieograniczonego - kwota 

najkorzystniejszej oferty jest wyzsza w stosunku do kwoty zakladanej. 



Wydziale ds. Zarzqdzania Projektami w wysoko5ci 500.000 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania pn. ,,Realizacja zadati zwiqanych z przygotowaniami do 

organizacji EXPO 2022". 

Powyzszego zwiqkszenia dokonuje siq celem przeprowadzenia prac niezbqdnych dla 

sfinalizowania przygotowania pelnej dokumentacji aplikacyjnej EXPO 2022. 

Rzeczpospolita Polska 15 czerwca br. zlozyla kandydaturq do organizacji EXPO w todzi, 

wobec powyzszego do 15 grudnia br. konieczne jest zlozenie szczeg6lowej dokumentacji 

aplikacyjnej kandydatury. Przedmiotowa dokumentacja podlega wciqz uzgodnieniom 

i korektom w zwiqzku z zaangaiowaniem coraz szerszej liczby podmiotow po stronie 

administracji rzqdowej. Niezbqdne staje siq dlatego przeprowadzenie zamowienia 

uzupekniajqcego w ramach wydatku realizowanego pn. ,,Przygotowanie Studium 

Wykonalnoici, Strategii Promocji i Aplikacji" przy ubieganiu siq Rzeczpospolitej Polskiej 

o przyznanie praw do organizacji wystawy International EXPO 2022 w Lodzi", 

dofinansowanego przez stronq rzqdowq w ramach Umowy nr lIDPMIDBRIEXPOI2015 

z dnia 22 grudnia 2015 r. dotyczqcej udzielenia dotacji celowej na realizacjq I etapu 

zadania pn. ,,Ubieganie siq w fazie aplikacji przez Miasto Lodz o przyznanie prawa 

organizacji Miqdzynarodowej Wystawy EXPO w todzi w roku 2022". 

Wydziale Kultury w wysokoici 45.000 zJ z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania 

maj9tkowego pn. ,,Zakup obrazu dla Muzeum Miasta Lodzi". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na zakup obrazu Samuela Hirszenberga (1865 - 1908) 

pt. ,,Lauran (Pastorale) o wymiarach 82x125 cm. Dzielo zostalo namalowane w 1903 r. 

w okresie pobytu Samuela Hirszenberga w Monachium. Obraz wykonano na zamowienie 

rodziny Poznatiskich jako czq5C dekoracji Sali Lustrzanej palacu przy ul. Ogrodowej w Lodzi. 

Praca zostaka ocalona ze zniszczen wojennych. W zwiqzku z realizacjq monograficznej 

wystawy braci Hirszenbergow przez Muzeum Miasta todzi zasadnym bqdzie wzbogacenie jej 

o kolejny obraz. 

Zmiany w planowanych w budzecie miasta Eodzi na 2016 rok wydatkach. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 



k zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoici 25.000 zl w gminnym zadaniu 

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

Miasta (algorytrn)"; 

h zwiqksza siq wydatki w Zarzqdzie Dr6g i Transportu w wysokoici 25.000 z1 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadah 

zgloszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)". 

Zgodnie z uchwaiq Nr 77/22/2016 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 20 czerwca 2016 r. Srodki 

przeznaczone zostanq na remont nawierzchni ulicy Majowej metodq stabilizacji. 

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok wydatkbw. 

W Zarzqdzie Inwestycji Miejskich dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoSci 

17.460.472 zl, z tego: 

k z nizej minionych powiatowych zadah maj@owych pn.: 

,,Modemizacja i przebudowa drog" w wysokoici 6.263.416 zl; 

,,Przebudowa drog na terenie Polesia" w wysokoici 10.499.056 zi; 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnych zadah majqtkowych pn.: 

J ,,Modemizacja i przebudowa dr6g" w wysokoici 6.263.416 zi; 

J ,,Przebudowa drog na terenie Polesia" w wysokoici 10.499.056 zi; 

W rarnach ww. zadari powiatowych w pienvotnym zaiozeniu planowane byiy do realizacji 

zarowno drogi powiatowe jak i gminne. Ostatecznie realizowane sq tylko drogi gminne, 

w zwiqzku z tym na zadaniach powiatowych pozostajq tylko Srodki zaangazowane na 

zawarte juz umowy. Pozostaie Srodki zostajq przeniesione do zadan gminnych. 

b z powiatowego zadania majqtkowego pn. ,,Projekty inwestycyjne - wydatki nie objqte 

umowq o dofinansowanie" w wysokoici 698.000 zi z przeznaczeniem na realizacjq 

powiatowego zadania majqtkowego pn. ,,Wykonanie tablic informacji miejskiej"; 

Przeniesienie Srodkow zwiqzane jest ze zmianq zaangaiowania w ramach realizowanej 

umowy dotyczqcej montazu Tablic Informacji Pasazerskiej. 



W Wydziale Zarzqdzania Projektami dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 

280.000 zt z gminnego zadania pn. ,,Wydatki zwiqzane z dzialalnoSciq Wydzialu" 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Realizacja zadan zwiqzanych 

z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022". 

Uzasadnienie ujqto na str. 2. 

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

1.500 zl z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Stary Widzew" do Wydziaiu ds. Zarzqdzania 

Projektami z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki zwivane 

z dziatalnodciq Wydzialu". 

Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z uchwalq Nr 118/19/16 Rady Osiedla Stary 

Widzew z dnia 6 sierpnia 2016 r., zgodnie z kt6rq Srodki przeznaczone zostanq na organizacjq 

imprez na Ksiqzym Miynie w rniesiqcu wrzeSniu br. dla mieszkanc6w ww. Osiedla. 

Zmiany w uchwale Nr XXI1/531/15 Rady Mieiskiei w todzi z dnia 30 gruduia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budzetu miasta Eodzi na 2016 rok. 

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

udzielanych zbudietu rniasta Lodzi na 2016 rok" i dotyczq wprowadzenia zadania 

finansowanego w formie dotacji pn. ,,Zakup obrazu dla Muzeum Miasta Lodzi" z kwotq 

45.000 zl. 

Sprostowanie: 

na str. 7 uzasadnienia do autopoprawki w wierszu 1 zapis ,,Zwiqkszenien zastqpuje siq 

zapisem ,,Zmniejszenien. 



Zaiqcznik Nr 2 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

Zestawienie 

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

w zl 

Zwiqkszenia Zmniejszenia TreSC Dzial 

na zadanie pn. "Racjonalizacja 

Rozdz. 

600 
600 16 

I I 

edukacyjnych Miasta Lodzi. Etap 
11- S P n r 2 0 5 w a z z P G n r 3 6 , S P  
nr 122 i XXXI LO" 
na zadanie pn. "Racjonalizacja 
zuzycia energii - 
termomodemizacja obiekt6w 
edukacyjnych Miasta Lodzi. Etap 
I1 - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T- 
H" 
na zadanie pn. "Racjonalizacja 
zuzycia energii - 
termomodemizacja obiektciw 
edukacyjnych Miasta Lodzi. Etap 
I1 - SP nr 55, XXIV LO i XLIV 
LO" 

Transport i iqcznoSC 
Drogi publiczne gminne 

I 

2 498 087 
2 498 087 

I 

14 338 

3 549 

3 827 

18 942 198 
18 050 539 

I I 



m P a  
niydatk6w 

gmpa 
vydatk6w 

P P a  
wydatkow 

grupa 
wydatkow 

grupa 
wydatkow 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Wydatki na 
realizacjq zadan zgioszonych przez 
jednostki pomocnicze Miasta (z 
algorytmu)" 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Przebudowa ulic po 
inwestycjach wsp6ifinansowanych 
przez ISPA" 
na zadanie pn. "Przebudowa drog 
na osiedlu Sikawa" 
na zadanie pn. "Przebudowa ul. 
Czqstochowskiej na odc. od Al. 
smigiego Rydza do ul. 
Tatrzariskiej " 
na zadanie pn. "Modemizacja i 
przebudowa drhg" 
na zadanie pn. "Przebudowa drog 
na terenie Polesia" 
Drogi wewnqtrzne 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Przebudowa ul. 
Augustyniaka na odcinku od ul. 
Ossowskiego do ul. Kasprzaka" 
Pozostaia dziaialnoSC 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Wydatki na 
utrzymanie jednostki budzetowej 
"Zarzqd Dr6g i Transportu" 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Zarzqdzanie 
komunikacjq zbiorowq i 
infrastrukturq przystankowq" 

g"uPa 
wydatk6w 

Gospodarka mieszkaniowa 
Zakiady gospodarki mieszkaniowe 

Wynagrodzenia i skiadki 
z zadania pn. "Wydatki Zarzqdu 
Lokali Miejskich" 

'2ruPa 
wydatkow Zadania statutowe 

na zadanie pn. "Wydatki na 
realizacjq zadan zgioszonych prze: 



6 

455 
319 833 

319 833 

462 241 

12 241 

12 241 

450 000 

100 000 

350 000 

14 265 557 

65 607 

6 773 

1 500 

5 273 

5 

319 833 

319 833 

1 041 363 

452 685 

383 945 

103 945 

280 000 

1 

710 

750 

2 

70095 

71002 

71012 

75023 

3 

gmpa 
wydatk6w 

grupa 
wydatkow 

grupa 
wydatk6w 

gmpa 
wydatkow 

grupa 
wydatk6w 

4 
jednostki pomocnicze Miasta (z 
algorytmu)" 
na zadanie pn. "Wydatki Zarzqdu 
Lokali Miejskich" 
Pozostala dzialalnoS6 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Rewitalizacja 
obszarowa centrum Lodzi - Projekt 
4 (a)" 
na zadanie pn. "Rewitalizacja 
obszarowa centrum Lodzi - 
wydatki nie objqte 
dofinansowaniem" 

DzialalnoSC uslugowa 
Jednostki organizacji i nadzoru 
inwestycyjnego 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. " Wydatki na 
utrzymanie jednostki budzetowej 
"Zarzqd Inwestycji Miejskich" 
Zadania z zakresu geodezji i 
kartografii 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Wydatki zwiqzane 
z obslugq informatycznq zadan 
realizowanych przez L6dzki 
OSrodek Geodezji" 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "System Informacji 
o Terenie - Ewidencja Grunt6wV 

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

Zadania statutowe 
z zadania pn. "R6zne wydatki 
zwiqzane z biezqcq dzialalnokiq 
Wydziah" 
w zadaniu pn. "Wydatki zwiqzane 
z dzialalnoiciq Wydzialu" 
na zadanie pn. "Zakup materia16w 
eksploatacyjnych do dmkarek i 
urzqdzeh wielofunkcyjnych oraz 



3 

gmpa 
ydatk6w 

grupa 
ydatk6w 

I Pozostala dzialalnoic 
grupa 1 ~wiadczenia na rzecz osob 

4 
oprogramowan antywirusowych 
dla Rad Osiedli" 

Wynagrodzenia i skladki 
na zadanie pn. "Wydatki osobowe 
pracownikow Urzqdu" 

Inwestycje i zakupy 
z zadana pn. "Utrzymanie, zakup i 
wymiana systemow 
informatycznych - wydatki 
majqtkowe" 
z zadania pn. "Zakup samochodu 
na potrzeby Urzqdu" 
na zadanie pn. "Zakup kompletu 
mikrofonow bezprzewodowych" 
z zadania pn. "Zakup, wdroienie i 
utrzymanie Systemu Zarzqdzania 
Zasobami Ludzkimi i 
Wynagrodzen - wydatki 
majqtkowe" 
Promocja jednostek samorzqdu 

grupa 
vdatk6w 

grupa 
vydatk6w 

Gdaik6w fizycznych 
z zadania Osiedle Stary Widzew" 

terytorialnego 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Skonsolidowana 
obshga zakupu w mediach 
powierzchni informacyjno - 
reklamowych" 
Wspolna obshga jednostek 
samorzqlu terytorialnego 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "Wydatki na 
utrzymanie jednostki budietowej 
"Centrum Uslug Wsp6lnych" 

P P a  
~ydatkbw Zadania statutowe 

z zadania pn. "Osiedle Stoki" 
z zadania pn. "Osiedle Widzew - 
WscMd" 
z zadania pn. "Osiedle G6miakU 
z zadania pn. "Osiedle Rokicie" 
z zadania pn. "Osiedle Karolew - 
Retkinia Wschod" 



z zadania un. "Osiedle Teofil6w - 
~ i e l k o ~ o i s k a "  
z zadania pn. "Osiedle Chojny" 
z zadania pn. "Osiedle 
Radogoszcz" 
z zadania pn. "Osiedle Julianow - 
Marysin - Rogi" 
z zadania pn. "Osiedle Baluty - 
Doly" 
z zadania pn. "Osiedle Wzniesien 
t6dzkich" 
z zadania pn. "Osiedle Katedralna" 
z zadania pn. "Osiedle Nr 33" 
z zadania pn. "Osiedle Stary 
Widzew" 
z zadania pn. "Osiedle Ruda" 
z zadania pn. "Osiedle Piast6w - 
Kurak" 
z zadania pn. "Osiedle Koziny" 
z zadania pn. "Osiedle Baluty - 
Centrum" 
z zadania pn. "Ubezpieczenie 
majqtku gminy" 
na zadanie pn. "Doplata do Sp6lki 
z 0.0. "Port Lotniczy L6di im. 
Wladyslawa Reymonta" 
na zadanie pn. "Doplata do Sp6lki 
z 0.0. "Miejska Arena Kultury i 
Sportu" 
na zadanie pn. "Dopiata do Sp6lki 
z 0.0. "L6dzki Regionalny Park 
Naukowo - Technologiczny" 
na zadanie pn. "Realizacja zadan 
zwiqzanych z przygotowaniami do 
organizacji EXPO 2022" 

I I Bezpieczelistwo publiczne i I 1 

z zadania pn. "Zakup 
specjalistycznych strzelb do 
zdalnej iniekcji - budzet 
obywatelski" 
na zadanie pn. "Zakup 
paralizator6w - budzet 
obywatelski" 

I ochrona przeciwpozarowa 35 000 1 35 000 
75416 1 / Strai gminna (miejska) 35 000 / 35 000 



grupa 
iydatk6w 

grupa 
Jydatkow 

grupa 
vdatk6w 

5 

2 936 125 
2 936 125 

265 175 

243 461 

21 714 

33 670 

2 637 280 

137 280 

2 500 000 

142 000 
142 000 

142 000 

130 OOC 

12 OOC 

Rozne rozliczenia 
Rezerwy og6lne i celowe 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Rezerwa celowa na 
wydatki realizowane przez 
jednostki pomocnicze Miasta 
(algorytm)" 
z zadania pn. "Rezerwa celowa na 
zadania majgtkowe realizowane w 
ramach dofinansowania ze 
Srodk6w zewnqtrznych" 
Na programy finansowane z 
udziaiem Srodkow, o kt6rych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "Rezerwa celowa na 
wydatki zwiqzane z kulturq" 
z zadania pn. "Rezerwa celowa na 
wydatki zwipane z ochrong 
zdrowia" 

grupa 
vydatk6w 

grupa 
vydatkow 

OSwiata i wychowanie 
Szkoky podstawowe 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Szkoky 
podstawowe" 
na zadanie pn. "Wydatki na 
realizacjq zadan zgioszonych przez 
jednostki pomocnicze miasta (z 
algorytmu)" 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Modernizacja 
sanitariatow w Szkole 
Podstawowej nr 2 w todzi  - ul. 
Sienkiewicza 13711 39" 
na zadanie pn. "Modemizacja 
sanitariatow w Szkole 
Podstawowej nr 205 w todzi - ul. 
Dgbrowki 1 " 
z zadania pn. "Doposazenie w 
sprzqt sportowy Szkoiy 
Podstawowej nr 109 w todzi  - ul. 
Pryncypalna 74 - algorytm" 
Przedszkola 



g w  
vydat 

P I  
vydat 

Zadania statutowe 
la zadanie pn. "Przedszkola" 
Zimnazj a 

Zadania statutowe 
la zadanie pn. "Gimnazja" 
Pozostala dzialalnoSC 
Va programy finansowane z 
udzialem $odkhw, o kt6rych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
na zadanie pn. "Odkrywamy nowe 
horyzonty" 

Ochrona zdrowia 
Szpitale og6lne 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Doplaty w spolce - 
Centrum Medyczne im. dr. 
Ludwika Rydygiera sp, z o, 0." 

Lecznictwo ambulatoryjne 

Dotacje 
na zadanie pn. "Remont miejsc 
parkingowych, chodnika oraz 
podjazdow dla osob 
niepeinosprawnych przy 
Przychodni Zdrowia w Lodzi przy 
ul. Nastrojowej 10 - algorytm" 

Pomoc spoieczna 
~wiadczenia rodzinne, Swiadczenic 
z funduszu alimentacyjnego oraz 
skladki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia spolecznego 

Dotacje 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Rozliczenie dotacj 
otrzymanej w latach ubieglych z 
budzetu pahstwa na realizacjq 
zadan z zakresu administracji 
rzqdowej" 
Zasiiki i pomoc w naturze oraz 
skiadki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 



W P a  
wydatk6w 

85219 

gmpa 
wydatkow 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "Zasilki i pomoc w 
naturze" 

85295 

P'Pa 
wydatkow 

19 474 

gmpa 
wydatkow 

grupa 
wydatkow 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji 
otrzymanej w latach ubieglych z 
budzetu pdstwa na realizacjq 
zadah z zakresu administracji 
rzqdowej" 

gmpa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

gmpa 
wydatk6w 

gmpa 
wydatk6w 

Wynagrodzenia i skladki 

OSrodki pomocy spolecznej 

Wynagrodzenia i skladki 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Koszty obslugi 
programu "Aktywny samorzqd" 

Dotacje 
na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji 
- wynagrodzenie kuratora" 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. " Wydatki na 
utrzymanie oSrodk6w pomocy 
spolecznej" 
Pozostala dzialalnoSC 
Na programy finansowane z 
udzialem Srodkow, o kt6rych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
na zadanie pn. "~wietlice Lodz" 

Dotacje 

32 454 

2 300 

2 380 

g"uPa 
wydatk6w 

90095 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Zespol ds, obslugi 
pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym" 

grupa 
wydatk6w 

16 778 

Gospodarka komunalna i ochrona 
Srodowiska 
Pozostala dzialalnoSC 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Wydatki na 
realizacjq zadan zgloszonych przez 

295 698 
295 698 



6 

92 1 

5 1 

92109 

92106 

92116 

2 

gw'a 
wydatk6w 

g w a  
wydatk6w 

gruPa 
wydatk6w 

P P a  
wydatk6w 

wydatk6w 

grupa 
wydatkbw 

grupa 

3 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Wklad wlasny do 
projektu pn.: "Remont i 
odnowienie elewacji oraz foyer 
Teatru Nowego w Lodzi" 
Domy i oSrodki kultury, Swietlice i 
kluby 

Dotacje 

I wydatk6w Dotacje 1 na zadanie pn. "BibliotekiM 

4 
jednostki pomocnicze Miasta (z 
algorytmu)" 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Program "Zielone 
Podworka" 
na zadanie pn. "Opracowanie 
dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej naprawy drogi 
dojazdowej do nieruchomoSci przy 
ul. Limanowskiego 3 1/35" 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
Teatry 

I 

Zadania statutowe 
w zadaniu pn. "L6di dla 
Seniorow" 

Dotacje 
w zadaniu pn. "Domy kultury" 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Zakup i montai 
sprzqtu elektroakustycznego i 
mechaniki sceny do Teatru 
Szwalnia" 
na zadanie pn. "Wklad wlasny do 
projektu "Rozwoj infrastruktury 
Domu Literatury w Lodzi" 
na zadanie pn. "Zakup sprzetu 
oiwietleniowego i 
nagloSnieniowego dla 
Akademickiego OSrodka Inicjatyw 
Artystycznych" 
Biblioteki 

60 313 

65 097 

97 100 

134 750 

39 400 

39 400 

20 913 

285 698 

275 698 

10 OOC 

283 65C 
97 1OC 

21 500 

73 850 

20 000 

21 150 

32 700 
6 800 

- 

- 



6 
45 000 

45 000 

2 
92118 

92195 

92601 

gmpa 
wydatkow 

92604 

5 -- 3 

gmpa 
wydatk6w 

Kultura fizyczna 
Obiekty sportowe 

Powiat 1 
Transport i lqcznoSC 

4 
Muzea 

Inwestycje i zakupy 
na zadanie pn. "Zakup obrazu dla 
Muzeum Miasta todzi" 

Pozostala dzialalnoic 

Wynagrodzenia i skladki 
z zadania pn. "Wydatki Wydzialu" 

gmpa 
wydatkow 

P P a  
wydatkow 

P P a  
wydatkbw 

4 784 

4 784 

25 393 588 
25 358 588 

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

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Program 
wykorzystania obszarow 
rekreacyjnych todzi w celu 
stworzenia Regionalnego Centrum 
Rekreacyjno - Sportowo - 
Konferencyjnego - etap I1 
"Przebudowa Stadionu Miejskiego 
przy Al. Unii" 
z zadania pn. "Przebudowa obiektu 
sportowego przy ul. Sobolowej 1 
w Lodzi" 
z zadania pn. "Przebudowa obiektu 
sportowego przy ul. 
Malachowskiego 5 w Lodzi" 
z zadania pn. "Budowa stadionu 
przy Al. Pilsudskiego 138" 
Instytucje kultury fizycznej 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Wykonanie 
ogrodzenia plywalni "Wodny Raj" 
na zadanie pn. "Modemizacja 
Plywalni " Wodny Raj" 

19 307 282 

19 013 875 

45 000 
10 000 

12 518 061 

10 326 517 



uzytkowania wieczystego do 
nieruchomoici niezbednych pod 

6 

10 326 517 

2 
60015 

wydatkow 

. .  . 

drogi" 
na zadanie pn. "Wykonanie tablic 
informacji miejskiej" 

Inwestycje i zakupy 
z zadania pn. "Budowa rynku z 
ukiadem komunikacyjnym na 
terenie Nowego Centrum todzi 
(Droga podziemna) - prace 
przygotowawcze" 
z zadania pn. "Projekty 
Inwestycyjne - wydatki nie objete 
umowq o dofinansowanie" 
na zadanie pn. "Projekty Kluczowe 
- wydatki nie objqte umowq o 
dofinansowanie" 
z zadania pn. "Modemizacja i 
przebudowa drhg" 
z zadania pn. "Przebudowa dr6g na 
terenie Polesia" 
na zadanie pn. "Pozyskiwanie 
prawa wiasnoici bqdi prawa 

5 

19 013 875 

3 

750 

4 
Drogi publiczne w miastach na 
prawach powiatu (w rozdziale nie 
ujmuje siq wydatk6w na drogi 
gminne) 

grupa 
wydatk6w 

75023 

Wynagrodzenia i skiadki 
na zadanie pn. "Wydatki osobowe 
pracownik6w Urzqdu" 

80114 

grupa 
wydatkow 

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

wydatkow 

80120 11 000 

Zadania statutowe 
z zadania pn. "Zespoiy obsiugi 
ekonomiczno-administracyjnej 
szk6iM 

15 931 

15 931 

OSwiata i wychowanie 
Zespoly obsiugi ekonomiczno- 
administracyjnej szk61 

Wynagrodzenia i skladki 

16 778 

- 

- 

95 443 

95 443 

78 665 

390 694 



6 

11 000 

379 694 

379 694 

2 

80195 

85201 

85202 

85203 

85295 

85333 

Pomoc spoleczna 
Placowki opiekdczo- 
wychowawcze 

5 3 
&mPa 

wydatk6w 

gmpa 
wydatkow 

grupa 
wydatkow 

grupa 
wydatkhw 

g"uPa 
wydatkow 

gmpa 
wydatk6w 

g"upa 
wydatk6w 

&"uPa 
wydatk6w 

4 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Licea 
ogolnoksztalcqce" 
Pozostala dzialalnoSd 
Na programy finansowane z 
udzialem Srodkow, o kt61ych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
na zadanie pn. "Dodatkowe 
kompetencje i kwalifikacje szansq 
na pewnq pracq" 

197 964 210 130 

2 800 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Placowki 
opiekuliczo - wychowawcze" 
Domy pomocy spolecznej 

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

Dotacje 
z zadania pn. "Prowadzenie domu 
dla matek z maloletnimi dzieCmi i 
kobiet w ciqzy" 
Pozostala dzialalnoSC 

Dotacje 
z zadania pn. "~rodk i  
przeznaczone na utrzymanie 
dziecka pochodzqcego z todzi w 
intenvencyjnym oSrodku 
preadopcyjnym" 

Pozostale zadania w zakresie 
polityki spolecznej 
Powiatowe urzqdy pracy 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Wydatki dotyczqce 
Powiatowego Urzqdu Pracy w 
todzi" 

Inwestycje i zakupy 

77 964 

77 964 

120 000 

120 000 

2 800 

207 330 

207 330 

51 376 
51 376 

6 189 

45 187 

- 

- 

- 



6 

20 913 

20 913 

20 366 

547 

1 502 500 
1 500 000 

1 500 000 
1 000 000 

500 000 
2 500 -- 
2 500 

5 1 

854 

92 1 

2 

85407 

92106 

92118 

3 

gmpa 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w 

wydatkow 

gmpa 
wydatkow 

4 
na zadanie pn. " Wykonanie 
oiwietlenia ewakuacyjnego w 
budynku przy Milionowej 91 dot. 
Powiatowego Urzqdu Pracy w 
Lodzi" 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
Placowki wychowania 
gozaszkolnego 

Wynagrodzenia i skladki 

Zadania statutowe 
na zadanie pn. "Placowki 
wychowania pozaszkolnego" 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
Teatry 

Dotacje 
na zadanie pn. "Teatry" 
na zadanie pn. "Teatry 
(dofinansowanie inicjatyw 
kulturalno-artystycznych)" 
Muzea 

Dotacje 
na zadanie pn. "Muzea" 


