
Druk Nr 2451201 6 

Projekt z dnia 22 sierpnia 2016 r. 

AUTOPOPRAWKA 

PREZYDENTA MIASTA EODZI 

z d n i a 2  j sierpnia 2016 r. 

Miejskiej w Eodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian 

w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok. 

W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w todzi  w sprawie zmian budzetu oraz zmian 

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

1) dodaje siq § 1 - 2 w brzmieniu: 

,,§ 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwote 618.172 zl 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 801 - OSwiata i wychowanie 

rozdziale 80195 - Pozostaka dzialalnoSC 

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

o ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

w nizej wymienionych zadaniach: 

1) powiatowym pn. ,,8.2. ~ rodk i  finansowe pochodzqce ze Wdel 

zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 306) Srodki z EFS 

narealizacje projektu pn. ,,Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje 

szansq na pewnq pracq" 379.694 zl; 

2) gminnym pn. ,,8.2. ~ rodk i  finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych 

nie podlegajqcych zwrotowi: 307) ~ r o d k i  z EFS na realizacjq projektu pn. 

,,Odkrywamy nowe horyzonty" 238.478 zl; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 



5 2. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 618.172 zl 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 801 - Oiwiata i wychowanie 

rozdziale 80195 - Pozostala dzia4alnoSi 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udziaiem Srodkow, 

o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

niiej wymienionych zadaniach: 

1) powiatowym pn. ,,Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansa, na pewnq 

pracq" 379.694 zk 

2) gminnym pn. ,,Odkrywamy nowe horyzonty" 238.478 zl; 

zgodnie z zdqcznikiem Nr 2."; 

2) dotychczasowe 8 1 - 13 otrzymuja, odpowiednio numeracjq 3 - 15; 

3 ) w § 3 - 4 :  

a) kwotq 11.759 z4 zastqpuje siq kwotq 14.346 zl, 

b) w pkt 2 kwotq 6.779 zl zastqpuje siq kwota, 9.366 zi; 

4) dodaje siq 5 16 w brzmieniu: 

,,§ 16. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta todzi na 2016 rok o kwotq 26.888.532 zl 

Zmniejszenie wydatkow dokonano: 

1) dziale 600 - Transport i ia,cznoiC o kwotq 1.415.643 zi 

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. ,,Budowa rynku z ukiadem komunikacyjnym na 

terenie Nowego Centrum todzi (Droga podziemna) - prace 

przygotowawcze" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 



2) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotq 

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

a) grupie wydatki - Zadania statutowe 103.945 zi 

gminnym zadaniu pn. ,,R6zne wydatki zwivane z biezqcq 

dziaialnoiciq Wydzialu", 

b) grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 10.356 zl 

gminnym zadaniu pn. ,,Zakup, wdrozenie i utrzymanie Systemu 

Zarzqdzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeli - wydatki majqtkowe" 

- zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

3) dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotq 

rozdziale 92601 - Obiekty sportowe 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnycb zadaniach, ujetych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.: 

a) ,,Program wykorzystania obszar6w rekreacyjnych Lodzi w celu 

stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - 

Konferencyjnego - etap I1 ,,Przebudowa Stadionu Miejskiego przy 

Al. Unii" 17.622.879 zi, 

b) ,,Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Lodzi" 

1.500.000 zi, 

c) ,,Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Maiachowskiego 5 

w Lodzi" 1.500.000 zl, 

d) ,,Budowa stadionu przy Al. Pilsudskiego 138" 4.735.709 zi; 

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2."; 

5) dotychczasowe 5 14 - 19 otrzymujq odpowiednio numeracjq 17 - 22; 

6) 5 17 - 20 otrzymujq brzmienie: 

,,§ 17. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 20 16 rok o kwotq 1 1.174.244 zi 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 



1) dziale 600 - Transport i lqcznoSC o kwotq 9.620.757 z1 

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

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi 

gminne) 9.490.757 zi 

grupie wydatk6w Inwestycje i zakupy 

powiatowym zadaniu pn. ,,Pozyskiwanie prawa wiasnoSci b$i prawa 

uzytkowania wieczystego do nieruchomoSci niezbqdnych pod drogi", 

b) rozdziale 60095 - Pozostala dzialalnoSC 130.000 zl 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Zarzqdzanie komunikacjq zbiorowq 

i infrastrukturq przystankowq"; 

2) dziale 852 - Pomoc spoleczna o kwotq 

rozdziale 85219 - OSrodki pomocy spolecznej 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki na utrzymanie oSrodk6w pomocy 

spolecznej"; 

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

rozdziale 85333 - Powiatowe urzqdy pracy 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wykonanie oiwietlenia ewakuacyjnego 

w budynku przy Milionowej 91 dot. Powiatowego Urzqdu Pracy 

w Lodzi"; 

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

rozdziale 92106 - Teatry 

grupie wydatk6w - Dotacje 

powiatowych zadaniach pn.: 

a) ,,Teatryn 1.000.000 zi, 

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

500.000 zl; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 



5 18. Zmniejsza siq deficyt budzetu miastaLodzi na 2016 rok o kwotq 15.714.288 zl 

5 19. Zwiqksza siq rozchody w 2016 roku o kwotq 

z tytulu splaty kredyt6w krajowych; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 3. 

5 20. Deficyt budzetu Miasta wynosi 154.743.598 zl 

i zostanie sfinansowany: 

1) dlugoteminowymi kredytarni bankowymi na rynku zagranicznym 

w wysokoici 129.296.955 zl 

2) poiyczkami z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysoko6ci 3.500.000 zl 

3) wolnymi Srodkami jako nadwyzkq s'rodkow pieniqznych na rachunku 

biezqcym budzetu, wynikajqcych z rozliczen kredyt6w i pozyczek z lat 

ubieglych w wysokoici 21.946.643 zl"; 

7) w 5 21 kwotq 22.700 zl zastqpuje siq kwotq 218.461 zl; 

8) w 5 22: 

a) kwotq 22.700 zl zastqpuje siq kwotq 218.461 zl, 

b) dodaje siq pkt 2 w brzmieniu: 

,,2) dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotq 

rozdziale 85 121 - Lecznictwo ambulatoryjne 

grupie wydatkow - Dotacje 

gminnym zadaniu pn. ,,Remont miejsc parkingowych, chodnika oraz 

podjazdow dla os6b niepelnosprawnych przy Przychodni Zdrowia 

w todzi przy ul. Nastrojowej 10 - algorytm";", 

c) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje odpowiednio numeracjq 3; 

9) dodaje siq 5 23 - 26 w brzmieniu: 



,,§ 23. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 21.71421 

Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 758 - R6ine rozliczenia 

rozdziale 7581 8 - Rezerwy og6lne i celowe 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnyrn zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa na zadania majqkowe realizowane 

w rarnach dofinansowania ze Srodk6w zewnqtrznych"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

24. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 21.714 21 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiq elektrycznq, gaz i wodq 

rozdziale 40095 - Pozostala dzidalnoSC 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnych zadaniach pn.: 

1) ,,Racjonalizacja zuzycia energii - termomodernizacja obiektow 

edukacyjnych Miasta todzi. Etap I1 - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP 

nr 122 i XXXI L O  14.338 zl; 

2) ,,Racjonalizacja zuzycia energii - termomodemizacja obiektow 

edukacyjnych Miasta todzi. Etap I1 - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H 

3.549 z1; 

3) ,,Racjonalizacja zuzycia energii - termomodernizacja obiekt6w 

edukacyjnych Miasta todzi. Etap I1 - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO" 

3.827 zl: 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

25. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 2.500.000 zl 



Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 758 - R6zne rozliczenia 

rozdziale 7581 8 - Rezerwy og6lne i celowe 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z ochronq 

zdrowia"; 

zgodnie z zakqcznikiem Nr 2. 

5 26. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2016 rok o kwote 2.500.000 zl 

Zwiekszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 85 1 - Ochrona zdrowia 

rozdziale 85 1 1 1 - Szpitale og6lne 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Doplaty w sp6lce - Centrum Medyczne im. dr. 

Ludwika Rydygiera sp. z o. 0."; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

10) dotychczasowe 5 20 - 26 otrzymujq odpowiednio numeracjq 27 - 33; 

I I) w 5 29: 

a) dodaje siq pkt 1 w brzmieniu: 

,,I) w dziale 600 - Transport i kqczno4C. kwotq 

rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje sie wydatkow na drogi 

gminne) 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

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

urnowq o dofinansowanie" 



na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Projekty Kluczowe - wydatki nie 

objqte umowq o dofinansowanie";", 

b) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje odpowiednio numeracjq 2; 

c) dodaje siq pkt 3 w brzmieniu: 

,,3) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotq 

rozdziale 70095 - Pozostala dziaialnoSC 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

z gminnego zadania pn. ,,Rewitalizacja obszarowa centrum todzi - 

Projekt 4 (a)" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Rewitalizacja obszarowa centrum 

todzi  - wydatki nie objqte dofinansowaniem";", 

d) dotychczasowe pkt 2 - 4 otrzymujq odpowiednio numeracjq 4 - 6, 

e) w pkt 4 ostatni wiersz uzupelnia siq o zapis ,,- zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej", 

f) dodaje siq pkt 7 w brzmieniu: 

,,7) w dziale 750 - Administracja publiczna kwotq 

z rozdzialu 75095 - Pozostaia dziaialnoSC 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnych zadan pn.: 

a) ,,Osiedle Radogoszcz" 

b) ,,Osiedle Julianow - Marysin - Rogi" 

c) ,,Osiedle Bduty - Doiy" 

d) ,,Osiedle Wzniesieh todzkich" 

e) ,,Osiedle Katedralna" 

100 zi, 

360 zl, 

544 zl, 

10 zi, 

369 zi, 



f) ,,Osiedle Nr 33" 2.560 zi, 

g) ,,Osiedle Stay Widzew" 580 zi, 

h) ,,Osiedle Ruda" 148 zk, 

i) ,,Osiedle Piast6w - Kurak" 302 zi, 

j) ,,Osiedle Koziny" 300 zl, 

do: 

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

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Zakup material6w eksploatacyjnych 

do drukarek i urzqdzen wielofunkcyjnych oraz oprogramowd 

antywirusowych dla Rad Osiedli";", 

g) dotychczasowy pkt 5 otrzymuje odpowiednio numeracjq 8, 

h) dodaje siq pkt 9 w brzmieniu: 

,,9) z dziaiu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostaia dziaialnoiC 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Ubezpieczenie majqtku gminy" 

do : 

dziaiu 71 0 - DziaialnoSC ushgowa 

rozdziaiu 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

a) grupy wydatk6w - Zadania statutowe 100.000 zl 

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

informatycznq zadan realizowanych przez t6dzki OSrodek Geodezji", 

b) grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy 300.000 zi 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,System Informacji o Terenie - 
Ewidencja Grunt6wn - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej;", 

i) dotychczasowe pkt 6 - 7 otrzymujq odpowiednio numeracjq 10 - 11: 

j) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 



,,lo) z dziaiu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalno5d 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnych zadan pn.: 

a) ,,Osiedle Widzew - Wchod" 

b) ,,Osiedle Gomiak" 

c) ,,Osiedle Karolew - Retkinia Wschod" 

d) ,,Osiedle Chojny" 

e) ,,Osiedle Teofil6w - Wielkopolska" 

do: 

dziaiu 801 - OSwiata i wychowanie 

- rozdziatu 80101 - Szkoly podstawowe 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

5.300 zi, 

10.000 zl, 

15.000 zl, 

15.000 zl, 

8.970 zl, 

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

- rozdzialu 80 104 - Przedszkola 19.700 zl 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Przedszkola", 

- rozdzialu 80 1 10 - Gimnazja 7.970 zl 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Gimnazjan, 

- rozdzialu 80120 - Licea og6lnoksztalcqce 1 1.000 zt 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Licea og6lnoksztaic~ce";", 

k) dodaje siq pkt 12 w brzmieniu: 

,,12) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - PozostaIa dzialalnoif. 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. Osiedle Baluty - Centnun" 

do: 



dzialu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 

rozdzialu 90095 - Pozostaia dzialalnoSC 

grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Opracowanie dokurnentacji 

projektowo - kosztorysowej naprawy drogi dojazdowej do nieruchomoSci 

przy ul. Limanowskiego 31/35"; 

1) dotychczasowe pkt 8 - 12 otrzymujq odpowiednio numeracje 13 - 17, 

1) wpkt 13: 

- kwotq 10.800 zi zastqpuje sie kwotq 30.800 zi, 

- w pkt c kwotq 6.300 zi zastqpuje sie kwotq 26.300 zl, 

- tiret pienvsze kwote 1.500 zi zastqpuje siq kwotq 21.500 zl, 

m) dodaje siq pkt 18 - 19 w brzmieniu: 

,,IS) z dziah 801 - OSwiata i wychowanie kwote 

rozdzialu 801 14 - Zespoiy obslugi ekonomiczno 

szkoi 

a) grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skiadki 

b) grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

powiatowego zadania pn. ,,Zespoiy obsiugi 

administracyjnej szk61" 

do: 

dzialu 852 - Pomoc spoieczna 

rozdziaiu 85295 - Pozostala dziaiaInoSC 

- grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skiadki 

- grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Zesp61 ds. 

materialnej o charakterze socjalnym"; 

19) w dziale 852 - Pomoc spoieczna kwotq 

a) z rozdziaiu 85203 - OSrodki wsparcia 

95.443 zi 

- administracyjnej 

78.665 zl, 

16.778 zt, 

ekonomiczno - 

78.665 zt, 

16.778 zi, 

obsiugi pomocy 



gmpy wydatkow - Dotacje 

powiatowego zadania pn. ,,Prowadzenie domu dla matek 

z maloletnimi dzieimi i kobiet w ciqzy", 

b) z rozdzialu 85295 - Pozostaia dzialalnoSi 120.000 zi 

gmpy wydatkow - Dotacje 

powiatowego zadania pn. , ,~rodki przeznaczone na utrzymanie 

dziecka pochodzqcego z todzi w interwencyjnym oirodku 

preadopcyjnym", 

do: 

rozdzialu 85202 - Domy pomocy spolecznej 

gmpy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Publiczne domy pomocy 

spolecznej";", 

n) dotychczasowe pkt 13 - 15 otrzymujq odpowiednio numeracjq 20 - 22, 

o) dodaje siq pkt 23 w brzmieniu: 

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

rozdzialu 921 95 - Pozostaia dzialalnoSi 

gmpy wydatkow - Wynagrodzenia i skiadki 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki Wydziah" 

do : 

dzialu 750 - Administracja publiczna 

rozdzidu 75075 - Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 

gmpy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Skonsolidowana obsluga zakupu 

w mediach powierzchni informacyjno - reklarnowych";", 

p) dotychczasowy pkt 16 otrzymuje odpowiednio numeracjq 24; 

12) zalqczniki Nr 1 - 4 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zalqcznikach Nr 1 - 4 do 

niniejszej Autopoprawki; 



13) w zaiqczniku Nr 5: 

a) dodaje siq zapis 85 1, 85 12 1, Remont miejsc parkingowych, chodnika oraz podjazdow 

dla osob niepelnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w todzi przy ul. Nastrojowej 

10 - algorytm" w kolumnach 4 , 5  i 8 z kwotq 195.761 zl, 

b) w zapisie 852, 85203, Prowadzenie domu dla matek z maioletnimi dzieCmi i kobiet 

w ciqzy" w kolumnach 4 , 9  i 10 kwotq 651780 zl zastqpuje siq kwotq 573.816 zi, 

c) w zapisie ,,852, 85295, ~ r o d k i  przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodza,cego 

z Lodzi w interwencyjnym oSrodku preadopcyjnym" w kolumnach 4, 5 i 6 kwotq 

300.000 zi zastqpuje siq kwotq 180.000 zi, 

d) w zapisie 921, 92109, Domy i okrodki kultury, Swietlice, kluby" w kolumnach 4, 5 i 8 

kwotq 9.504.637 zi zastqpuje siq kwotq 9.524.637 zl, 

e) w pozycji ,,Ogolem": 

- w kolumnie 4 kwotq 340.828.656 zl zastqpuje siq kwota, 340.846.453 zk, 

- w kolumnie 5 kwotq 176.060.641 zl zastqpuje siq kwota, 176.156.402 zi, 

- w kolumnie 6 kwotq 76.229092 zi zastqpuje siq kwotq 76.109.092 zi, 

- w kolumnie 8 kwotq 99.831.549 zi zastqpuje siq kwota, 100.047.310 zi, 

- w kolumnie 9 kwotq 164.768.015 zi zastqpuje siq kwota, 164.690.051 zi, 

- w kolumnie 10 kwotq 48.377.004 zl zastqpuje siq kwotq 48.299.040 zi. 
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Uzasadnienie 

do Autopoprawki do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu 

oraz zmian w budiecie miasta todzi na 2016 rok. 

Zwiekszenie ~lanowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok dochod6w i wvdatk6w. 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 618.172 zt, z tego: 

F dochodow w Wydziale Budietu w niiej wymienionych zadaniach: 

powiatowym pn. ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze zr6dei zagranicznych nie 

podlegajqcych zwrotowi: 306) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn. ,,Dodatkowe 

kompetencje i kwalifikacje szansq na pewnq pracq" w wysokoici 379.694 zl, 

gminnym pn. ,,8.2. ~ rodk i  finansowe pochodzqce ze zr6dei zagranicznych nie 

podlegajqcych zwrotowi: 307) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn. ,,Odkrywamy 

nowe horyzonty" w wysokoici 238.478 zi; 

F wydatkow w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych 

zadari: 

powiatowego pn. ,,Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansq na pewnq pracq" 

w wysokoSci 379.694 zi; 

Projekt realizowany bqdzie w ramach Regionalnego Prograrnu Operacyjnego 

Wojew6dztwa todzkiego na lata 2014 - 2020 przez Zesp61 Szkol Samochodowych 

w todzi w latach 2016 - 2018. Caikowita wart066 projektu wyniesie 970.089,50 zi, 

z tego: dofinansowanie ze irodk6w bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszalkowskiego 

kwota 887.631,89 zl, wkiad wlasny kwota 82.457,61 zi. 

Projekt ma na celu podniesienie, we wspoipracy z pracodawcami, jakoSci ksztalcenia 

zawodowego w placowce, ukierunkowanego na poprawq zdolnoici do zatrudnienia 88 

uczniow szkoiy oraz dostosowanie kierunk6w ksztalcenia do regionalnego rynku 

pracy, poprzez doposazenie warsztat6w szkolnych, organizacjq dla tych uczniow 

szkoly doradztwa edukacyjno - zawodowego, stazy i praktyk, dodatkowych zajq6 

specjalistyczno - praktycznych. 

W 2016 roku grodki przeznaczone zostanq m. in. na: 



J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osob biorqcych udzial 

w realizacji projektu (nauczyciele i doradcy zawodowi prowadzqcy zajqcia 

pozaetatowe, obsluga finansowa oraz koordynacja projektu), 

J zakup materialow biurowych i pomocy dydaktycznych, 

J organizacjq kursow specjalistycznych dla uczni6w, badania lekarskie 

i psychologiczne oraz promocjq projektu. 

gminnego pn. ,,Odkrywamy nowe horyzonty" w wysokoSci 238.478 zl; 

Projekt realizowany bqdzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Wojew6dztwa todzkiego na lata 2014 - 2020 przez Szkolq Podstawowq nr 3 w L,odzi 

w latach 2016 -2018. 

Calkowita wartoSC projektu wyniesie 462.977,50 zl, z tego: dofinansowanie ze 

Srodk6w bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszatkowskiego kwota 430.569,07 zl, 

wklad wlasny kwota 32.408,43 zl. 

Projekt ma na celu wyrownywanie szans edukacyjnych uczniow przez rozwijanie 

kompetencji: porozumiewania siq w jqzyku angielskim, matematycznych, naukowo - 

technicznych, spolecznych, cyfrowych oraz rozwijanie indywidualnego podejScia do 

ucznia i wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach zajqC 

specjalistycznych. 

W 2016 roku Srodki przeznaczone zostanq m. in. na: 

J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi os6b biorqcych udzial 

w realizacji projektu (nauczyciele prowadzqcy zajqcia pozaetatowe, obsluga 

finansowa oraz koordynacja projektu), 

J zakup material6w biurowych i pomocy dydaktycznych, 

J organizacjq warsztat6w dla uczni6w z zakresu kompetencji spolecznych 

i umiejqtnoici uczenia siq, szkolenia nauczycieli podnoszqce ich kwalifikacje 

z zakresu TIK. 

Zwiekszenie planowanych w bndiecie miasta Eodzi na 2016 rok dochod6w i wvdatk6w. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Miejskim OBrodku Pomocy 

Spolecznej w Eodzi o kwotq 2.587 zl, z tego: 



9 dochod6w w powiatowym zadaniu pn. ,,3. Dochody realizowane przez komunalne 

jednostki budzetowe oraz wpiywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostde: 

- dochody Domow Pomocy Spoiecznej"; 

P wydatk6w z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Publiczne domy 

pomocy spoiecznej". 

W zwiqzku z otrzymanq darowiznq przez Dom Pomocy Spolecznej ,,Dom Kombatanta" 

mieszczqcy siq w Lodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26 na projekt ,,Ogrodowa gratka dla Babci 

i Dziadka" Srodki przeznaczone zostanq na uslugi remontowe i zakup materidow do ogrodu 

w ww. DPS. 

Zmnieiszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok wdatk6w. 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq zrnniejszenia wydatk6w w wysokoSci 26.888.532 zi, 

z tego w: 

Zarzqdzie Inwestycji Miejskich w wysoko4ci 26.774.231 zi, z nizej wymienionych zadan 

majqtkowych ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 

P powiatowego pn. ,,Budowa rynku z uktadem komunikacyjnym na terenie Nowego 

Centrum Lodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze" w wysokoSci 1.415.643 zl.; 

W zwiqzku z opoinieniem w przekazaniu przez Biuro Architekta Miasta wytycznych do 

projektowania i koniecmoSciq zmiany dokumentacji przetargowej (w zwiqzku ze zmianq 

ustawy Prawo Zamowien Publicznych) oraz czasem koniecznym na przeprowadzenie 

postqpowania, nie ma moiliwoSci poniesienia wydatkow w roku 2016. 

gnzinnych pn. : 

9 ,,Program wykorzystania obszarow rekreacyjnych Lodzi w celu stworzenia Regionalnego 

Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap I1 ,,Przebudowa Stadionu 

Miejskiego przy Al. Unii" w wysokobi 17.622.879 zi; 

Potrzeba przeniesienia Srodkow na rok 2017 i zwiqkszenia Srodkow zabezpieczonych 

w budiecie wynika z faktu, iz Minister Sportu i Turystyki nie wpisai inwestycji do Planu 

Rocznego Programu Inwestycji o szczeg6lnym znaczeniu dla sportu, co uniemozliwiio 

uzyskanie planowanego dofinansowania. 



Zamawiajqcy zioiyl do Ministerstwa poprawny i kompletny wniosek o pisanie do Planu 

Rocznego - mimo to inwestycja pozostala w planie wieloletnim. Ponadto najnizsza oferta 

ziozona w postqpowaniu przetargowym przekroczyla wartost szacowanq przez 

Zamawiajqcego. Powyzsze przyczyny skutkujq przediuzeniem postqpowania 

przetargowego na wybor wykonawcy hali - stqd koniecznoS6 przeniesienia Srodkow na 

rok2017. 

9 ,,Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w todzi" w wysokoici 

1.500.000 zi; 

W chwili obecnej otwarto oferty w postqpowaniu przetargowym. Kwota zarn6wienia 

podstawowego oferty najnizszej jest wyisza od posiadanych Srodkow, co skutkuje 

koniecznoSciq zwiqkszenia wartoSci kosztolysowej zadania. Niezbqdne jest r6wniez 

przeniesienie Srodk6w na rok nastqpny, gdyz wybrany wykonawca nie wykona rob6t 

budowlanych o wartoici przewidywanej w budiecie biezqcego roku. 

,,Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Malachowskiego 5 w todzi" w wysokoSci 

1.500.000 zi; 

Potrzeba zmniejszenia wartoSci zadania wynika z faktu, i i  wybrana w postqpowaniu 

oferta przetargowa jest nizsza od posiadanych przez Zamawiajqcego Srodk6w. 

9 ,,Budowa stadionu przy Al. Piisudskiego 138" w wysokogci 4.735.709 zt; 

Wybrana w postqpowaniu oferta byia wyrainie nizsza od zakiadanej wartoSci 

szacunkowej, dodatkowo odzyskano podatek VAT. 

Wydziale Ksiqgowoici w wysokoici 103.945 zt w gminnym zadaniu pn. ,,R6zne wydatki 

zwipane z bieiqcq dziatalnoSciq Wydziatu". 

Zmniejszenie wynika ze zmian terminow realizacji umowy zawartej w dniu 30 paidziemika 

2015 r. dotyczqcej centralizacji rozliczeli VAT oraz wprowadzenia metodologii kalkulacji 

prewsp6iczynnika VAT. 



Na podstawie Zarzqdzenia Nr 3732NIIl16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 czerwca 2016 r. 

zmieniajqcego zarzqdzenie w sprawie wprowadzenia centralnego rozliczenia VAT przy 

zastosowaniu prewspolczynnika przedluzono realizacjq ww, umowy wraz z jej rozliczeniem 

finansowym na rok 201 7. 

Wydziale Informatyki w wysokoici 10.356 zl w gminnym zadaniu majqtkowym, ujqtyrn 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. ,,Zakup, wdrozenie i utrzymanie Systemu 

Zarzqlzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzen - wydatki majqtkowe". 

Po rozstrzygniqciu postqpowania przetargowego pozostaly oszczqdnosci Srodk6w na ww. 

zadaniu. 

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok wydatkbw. 

W budzecie na 2016 rok zwieksza siq wydatki o kwotq 7.395.077 zl, z tego w: 

Zarzqdzie Inwestycji Miejskich w wysokoici 4.020.484 zl z przeznaczeniem na realizacjq 

powiatowego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. 

,,Pozyskiwanie prawa wlasnoici bqdi prawa uzytkowania wieczystego do nieruchomoici 

niezbqdnych pod drogi". 

Dokonanie zwiqkszenia wynika z koniecznoici zapewnienia irodk6w na wyplaty 

odszkodowari z tytulu przejqtych nieruchomoSci. 

Zarzqdzie Dr6g i Transportu w wysokoici 3.366.293 zl, z przeznaczeniem na realizacjq 

nizej wymienionych zadah: 

9 powiatowego pn. ,,Pozyskiwanie prawa wl.asnoSci bqdz prawa uzytkowania wieczystego 

do nieruchomoSci niezbqdnych pod drogi" w wysokoici 3.236.293 zl - zadanie ujqte 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

Zwiekszenie Srodk6w zwiqzane jest z potrzebq zabezpieczenia Srodk6w nawyplaty 

odszkodowah za nieruchomoici przejqte pod budowq: 

ul. Inflanckiej - 648.505 zl, 

Trasy G6ma - 1.000.000 zi, 

ul. Rojnej - 19.537 zd 



ul. Kilinskiego od nr 119 do ul. Nawrot - 95.013 zi, 

ul. Romanowskiej - 518.266 zl, 

ul. Pabianickiej od rzeki Ner do posesji nr 270 - 358.522 zi, 

drogi rowerowej w Al. Piisudskiego - Rokicinska - 596.450 zi. 

Z dokumentacji posiadanej przez ZDiT wynika, ze postqpowania w sprawie ustalenia 

odszkodow~ za niemchomoici przejqte pod ww, inwestycje drogowe bqdq zakonczone 

sukcesywnie do kolica 2016 roku. 

Wobec powyzszego niezbqdne jest zwiqkszenie Srodkow na ww. zadaniu, pozwalajqce na 

wywiqzywanie siq z biezqcych zobowiqzad. 

9 gminnego pn. ,,Zarzqlzanie komunikacjq zbiorowq i infrastrukturq przystankowq" 

w wysokoici 130.000 zl; 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq na zlecenie przygotowania dedykowanego wzom tabliczki 

rozkiadowej, ktory ma by6 umieszczany na przystankach lokalnego transportu 

zbiorowego miasta Lodzi. Zam6wienie polegaC bqdzie na wprowadzeniu do posiadanego 

programu informatycznego do planowania rozklad6w jazdy BusMan, rozszerzenia 

polegajqcego na przygotowaniu odrqbnych wzor6w przystankowych rozklad6w jazdy. 

Zmiana formatu przedrniotowych tabliczek rozkiadowych powiqzana jest 

zprzeprowadzonq przez Biuro Strategii Miasta (przy wsp6iudziale Zarzqdu Drog 

i Transportu) reorganizacjq siatki poi+czen lokalnego transportu zbiorowego, kt6rej 

wdrozenie planowane jest na koniec br. 

Dodatkowo, dziqki nowemu wzorowi tabliczek rozkiadowych oraz mapek z przebiegiem 

tras komunikacyjnych poprawie ulegnie system informacji pasazerskiej na przystankach 

oraz przyczyni siq do poprawy wizerunku Miasta w tym aspekcie. 

Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi w wysokoSci 8.300 zl przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie ogrodk6w pomocy spoiecznej". 

Kwota 8.300 zl nie zostala wydatkowana przez MOPS w trakcie organizowania Wigilii 

L6dzkiej w 2015 r. ~ rodk i  te zostaiy przekazane na konto UML. Z uwagi na fakt, ze Wigilia 

bqdzie organizowana ponownie w 2016 r. Srodki przeznaczone zostanq na ten cel. 



Zwiekszenie planowanego w budiecie miasta todzi na 2016 rok deficytu. 

W zwiqku z powyzszymi zapisami zmniejsza siq planowany w budzecie miasta Lodzi na 

2016 rok deficyt o kwotq 15.714.288 z t  Po uwzglqdnieniu ww. zmniejszenia deficyt wynosi 

154.743.598 zl. 

JednoczeSnie dokonuje siq: 

> zwiqkszenia rozchodow z tytulu splaty kredyt6w krajowych o kwotq 15.714.288 zi. 

Powstaie oszczqdnoSci irodk6w zostanq przeznaczone na wczeiniejszq spiatq kredytu 

zaciqgniqtego w banku Pekao S.A. zgodnie z umowq 2014136iBSP z dnia 18 lipca 2016 r. 

P koryguje zapis ujqty w uchwale dotyczqcy zwiqkszenia przychodow pochodzqcych 

z wolnych Srodkow jako nadwyzki Srodk6w pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu. 

Wystqpujqcy w uchwale deficyt w wysokoSci 3.779.167 zl zostanie sfinansowane 

oszczqdnoSciami wydatk6w ujqtymi w Autopoprawce. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok wvdatkach. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 

> zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoici 195.761 zt w gminnym zadaniu 

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

Miasta (algorytm)"; 

b zwiqksza siq wydatki w Wydziale Zdrowia i Spraw Spoiecznych w wysokoSci 

195.761 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Remont miejsc 

parkingowych, chodnika oraz podjazdow dla os6b niepeinosprawnych przy Przychodni 

Zdrowia w Lodzi przy ul. Nastrojowej 10 - algorytm". 

Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z uchwaiq Nr 96KIV12016 Rady Osiedla 

Radogoszcz z dnia 28 czenvca 2016 r. 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq na wymianq nawierzchni chodnika, przez Miejskie C e n t m  

Medyczne ,,Batoryn w todzi przy ul. Nastrojowej 10, z wyodrqbnieniem pasa 

umozliwiajqcego podjazd karetki i samochodow dowozqcych osoby niepelnosprawne. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok wvdatkach. 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 



9 zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoSci 21.714 zl w gminnyrn zadaniu 

majqtkowym pn. ,,Rezerwa celowa na zadania majqtkowe realizowane w ramach 

dofinansowania ze Srodk6w zewnqtrznych"; 

9 zwiqksza siq wydatki w Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokoici 21.714 zl 

z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gminnych zadsui maj@kowych, 

ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.: 

,,Racjonalizacja zuzycia energii - termomodemizacja obiektow edukacyjnych Miasta 

Lodzi. Etap I1 - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO" w wysokoici 

14.338 zl; 

,,Racjonalizacja zuiycia energii - termomodemizacja obiekt6w edukacyjnych Miasta 

Lodzi. Etap I1 - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H w wysokoici 3.549 zl; 

,,Racjonalizacja zuzycia energii - termomodemizacja obiektow edukacyjnych Miasta 

Lodzi. Etap I1 - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO" w wysokoici 3.827 zl. 

W zwiqzku z zakwalifikowaniem projektow dotyczqcych kompleksowej termomodemizacji 

obiektow edukacyjnych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 2014 - 2020 przeznacza siq z rezerwy Srodki w wysokoici 

21.714 zl celem zabezpieczenia wk1adu wlasnego w realizacjq projektu. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok wvdatkach. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 

9 zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoici 2.500.000 zt w gminnyrn 

zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z ochronq zdrowia"; 

9 zwieksza siq wydatki w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w wysokoici 

2.500.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Doplaty w sp6lce 

- Centrum Medyczne im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o, 0.". 

Na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 18 sierpnia 2014 r. stanowiqcego akt 

przeksztalcenia, samodzielnego publicmego zakladu opieki zdrowotnej o nazwie: 

I1 Szpital Miejski im, dr L. Rydygiera w Lodzi, dla kt6rego podrniotem tworzqcym by10 

Miasto L6d.5, z dniem 1 paidziemika 2014 roku zostal przeksztalcony w sp6lkq 

z ograniczonq odpowiedzialnoiciq. Sp6lka z 0.0. powstala w wyniku przeksztalcenia 

wstqpila we wszystkie prawa i obowiqzki jednostki przeksztdcanej. 



W 2013 r. Zakiad Ubezpieczeli Spolecznych w Lodzi przeprowadzil kontrolq w I1 

Szpitalu Miejskim im. dr L. Rydygiera w Lodzi w zakresie prawidlowoici i rzetelnoki 

obliczania skiadek na ubezpieczenia spoleczne oraz zgiaszania pracownik6w do 

ubezpieczenia spolecmego i zdrowotnego. Kontrolq objeto okres od stycznia 2008 r. do 

lipca 2013 r. i przeprowadzono jq r6wniez w stosunku do pracownik6w szpitala, kt6rzy 

wykonywali prace na rzecz szpitala, na postawie umow zlecenia zawartych z innym 

zakladem pracy, z kt6rym szpital miai podpisanq umowq na udzielenie Swiadczen 

zdrowotnych. W wyniku przeprowadzonej kontroli ZUS ustalil, iz szpital od ww. 

pracownikbw nie naliczat i nie odprowadzd do ZUS skladek na ubezpieczenia spoleczne, 

zdrowotne, Fundusz Pracy. 

I1 Szpital Miejski nie zgadzai siq z wynikami kontroli ZUS i sprawq skierowal do 

rozstrzygniecia przed sqd. W wyniku przeprowadzonych postqpowan sqdowych, skiady 

orzekajqce w wydanych wyrokach podzieliiy stanowisko ZUS o obowiqzku naliczania 

i odprowadzania za tych pracownik6w skladek. Obecnie obowiqzek uregulowania 

zalegfych skladek do ZUS ciqiy na Centrum Medycznym im. dr. Rydygiera sp. z 0.0. 

Spolka nie posiada irodkow finansowych, ktore mogiaby przeznaczyb na ich pokrycie. 

Przeniesienia planowanvch w budkecie miasta Lodzi na 2016 rok wydatk6w. 

Z Zarzqdu Inwestycji Miejskich dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoSci 

137.760 zt z powiatowego zadania pn. ,,Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objete umowq 

o dofinansowanie" do Zarzqdu Dr6g i Transportu z przeznaczeniem na realizacjq 

powiatowego zadania pn. ,,Projekty Kluczowe - wydatki nie objqte umowq 

o dofinansowanie". 

Zwiekszenie irodkow wynika z koniecznoici kontynuacji przez ZDiT umow dotyczqcych 

inwestycji zakonczonych, a bqdqcych w fazie trwaioici UE tj.: 

analizy porealizacyjnej Trasy W-Z o wartoSci 53.874 zi 

opinii prawnej dot. zasadnoici naliczenia kar umownych- Trasa W-Z - 14.760 zi, 

studium powykonawczego - Trasa WZ, G6ma Etap I i I1 , ul. ~ lqska  - 69.126 zl. 

W Biurze ds. Rewitalizacji dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 319.833 zt 

z gminnego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 



pn. ,,Rewitalizacja obszarowa centrum todzi - Projekt 4 (a)" z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - wydatki nie 

objqte dofinansowaniem". 

Powyisza zmiana wynika z koniecznosci zabezpieczenia Srodk6w na wykonanie 

dokumentacji uzupelniajqcej dla nieruchomoici dolqczonych do zakresu rzeczowego 

Projekt6w Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi: Legionow 37a, ul. Sienkiewicza 26, 

ul. Sienkiewicza 28/30 oraz ul. Tuwima 12a, kt6re nie zostaly objqte zam6wieniem 

podstawowym. W zwiqzku z faktem, ze ww. wydatki nie zostanq objqte dofinansowaniem 

w ramach oimiu priorytetowych Projektow Rewitalizacji Obszarowej Centmm Lodzi muszq 

zostaC wykazane w odrqbnym zadaniu. 

Z Biura Partycypacji Spotecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 

5.273 zl z niiej wymienionych gminnych z a d ~  pn.: 

9 ,,Osiedle Radogoszcz" w wysokoici 100 zi; 

9 ,,Osiedle Julian6w - Marysin - Rogi" w wysokoici 360 zl; 

9 ,,Osiedle Balnty - Doly" w wysokoici 544 zl; 

9 ,,Osiedle Wzniesien L6dzkich" w wysokoici 10 zl; 

P ,,Osiedle Katedralna" w wysokoici 369 zl; 

9 ,,Osiedle Nr 33" w wysokoici 2.560 zl; 

9 ,,Osiedle Stary Widzew" w wysokoici 580 zl; 

9 ,,Osiedle Ruda" w wysokoici 148 zl; 

9 ,,Osiedle Piastow - Kurak" w wysokoici 302 zk 

9 ,,Osiedle Koziny" w wysokosci 300 zl; 

do WydziaIu Informatyki z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Zakup 

materialow eksploatacyjnych do drukarek i urzqdzeli wielofunkcyjnych oraz oprogramowah 

antywimsowych dla Rad Osiedli". 

Powyzszych zmian dokonuje siq zgodnie z nizej wymienionymi uchwalami Rad Osiedli: 

J Nr 87/XI/2016 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 29 marca 2016 r., 

J Nr 11 6/19/2016 Rady Osiedla Julian6w - Marysin - Rogi z dnia 19 kwietnia 2016 r., 

J Nr 69/23/2016 Rady Osiedla Baluty - Doly z dnia 19 maja 2016 r., 

J Nr 53lXl2016 Rady Osiedla Wzniesieli tbdzkich z dnia 25 kwietnia 2016 r., 



J Nr 16212112016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 30 maja 2016 r., 

J Nr 4911912016 Rady Osiedla Nr 33 z dnia 27 czerwca 2016 r., 

J Nr 5611 9/16 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 16 marca 201 6 r., 

J Nr 81iXXVl2016 Rady Osiedla Ruda z dnia 29 marca 2016 r. 

J Nr 66iXVIIl2016 Rady Osiedla Piastow - Kurak z dnia 14 marca 2016 r., 

J Nr 4911 112016 Rady Osiedla Koziny z dnia 19 stycznia 2016 r. 

Z Wydzialu Dysponowania Mieniem dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 

400.000 zl z gminnego zadania pn. ,,Ubezpieczenie majqtku gminy" do t6dzkiego OSrodka 

Geodezji z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gminnych zadari: 

9 biezqcego pn. ,,Wydatki zwi3zane z obslugq informatycznq zadari realizowanych przez 

L6dzki Oirodek Geodezji" w wysokoici 100.000 zl; 

9 majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. ,,System Informacji 

o Terenie - Ewidencja Gruntow" w wysokoSci 300.000 zl; 

Przeniesienia dokonuje siq w zwiqzku z powierzeniem todzkiemu Oirodkowi Geodezji prac 

zwiqzanych z utworzeniem nowego systemu informatycznego, ktory urnozliwi: 

J przetwarzanie dokument6w papierowych w szczegolnoSci aktow notarialnych do postaci 

cyfrowej z uwzglqdnieniem optycznego rozpoznawania znak6w (OCR), 

J automatyczne pozyskiwanie metadanych stanowiqcych elementy treici tych dokumentow, 

J zapisywanie przetworzonych do postaci cyfrowej plik6w wraz z metadanymi 

w istniejqcym u Zarnawiajqcego repozytorium OSCAN, 

J uzupelnienie o dodatkowe atrybuty zapisanych dokument6w w repozytorium OSCAN, 

J kategoryzowanie zapisanych dokument6w w oparciu o wystqpujqce w treici dokumentu 

skowa kluczowe, w tym wszelkie odmiany fleksyjne tych slow, 

J wyszukiwanie dokument6w w repozytorium OSCAN po dowolnej kategorii, slowach 

kluczowych oraz metadanych. 

Powyzsze zadania realizowane bqdq w rarnach zadania majqtkowego. Ponadto z wydatkow 

biezqcych realizowane bqdq realizowane Swiadczenia uslug senvisowanych w okresie 2 - 3 

lat oraz szkolenia powdrozeniowe. 

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

8.970 zl z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Teofil6w - Wielkopolska" do Wydzialu Edukacji 

z przeznaczeniem na realizacje nizej wymienionych gminnych zadari pn.: 



9 ,,Przedszkola" w wysokoici 1.000 zt; 

9 ,,Gimnazja" w wysokoSci 7.970 zl. 

Zgodnie z uchwalq Nr 89/XIV/2016 Rady Osiedla Teofil6w - Wielkopolska z dnia 

28 czenvca 2016 r. Srodki przeznaczone zostanq dla: 

J Przedszkola Miejskiego nr 110 mieszczqcego siq w todzi przy ul. Uniejowskiej 2a 

w wysokoici 1.000 zl na zakup wykladziny dywanowej. 

J Publicznego Gimnazjum nr 8 mieszczqcego siq w todzi przy ul. iubardzkiej 26 

w wysokoSci 6.500 zl na odmalowanie pomieszczeli, 

J Publicznego Gimnazjum nr 13 mieszczqcego siq w todzi przy ul. Wici 16 w wysokoici 

1.470 zl na zakup 21 koszulek dla dziewczqt z druiyny siatkarskiej oraz trenera, 

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

10.000 zl z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Baluty - Centrum" do Wydzialu Gospodarki 

Komunalnej z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn. 

,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej naprawy drogi dojazdowej do 

nieruchomoSci przy ul. Limanowskiego 3 1/35". 

Powyzszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z uchwalq Nr 78/XIII/2016 Rady Osiedla 

Baluty - Centrum z dnia 28 czenvca 2016 r. 

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

20.000 z1 z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Teofil6w - Wielkopolska" do Wydzialu Kultury 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Domy kultury". 

Zgodnie z uchwalq Nr 88iXIV/2016 Rady Osiedla Teofil6w - Wielkopolska z dnia 

28 czerwca 2016 r. Srodki przeznaczone zostanq dla: 

J Baluckiego OSrodka Kultury ,,LutniaM mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Lanowejl4 

kwotq 10.000 zt na organizacjq pikniku rodzinnego we wrzeiniu br. 

J Bahckiego OSrodka Kultury ,,Na Zubardzkiej" mieszczqcego sie w todzi przy 

ul. Zubardzkiej 3 kwotq 10.000 zl na organizacjq pikniku rodzinnego we wrzeiniu br. 



Z Wydzialu Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 95.443 zl 

z powiatowego zadania pn. ,,Zespoly obslugi ekonomiczno - administracyjnej szk61" 

do Miejskiego Oirodka Pomocy Spotecznej w Lodzi z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania pn. ,,Zespol ds. obslugi pomocy materialnej o charakterze socjalnym". 

Zgodnie z uchwdq Nr XXXIIl839116 Rady Miejskiej w todzi z dnia 6 lipca 2016 r. zadanie 

zwiqzane z wyplatq pomocy materialnej o charakterze socjalnym od dnia 1 wrzeSnia 2016 r. 

bqdzie realizowal Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej. Powyzsze Srodki zabezpieczq 

realizacjq zadania w okresie wrzesien - grudzieh 2016 r. 

W Miejskim Os'rodku Pomocy Spolecznej w Eodzi dokonuje siq przeniesienia wydatk6w 

w wysokoSci 197.964 zl z nizej wymienionych powiatowych zadah pn.: 

9 ,,Prowadzenie domu dla matek z maloletnimi dzieCmi i kobiet w cigy" w wysokoici 

77.964 zl, 

Zmniejszenie Srodkow jest mozliwe z uwagi na uruchomienie intenvencyjnego oSrodka 

preadopcyjnego od paidziernika 201 6 r. 

P , ,~rodki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzqcego z todzi w intenvencyjnym 

oSrodku preadopcyjnym", zadanie realizowane w ramach porozumien (urnow) 

z jednostkami samorzqdu terytorialnego, w wysokoSci 120.000 zk 

Zadanie jest realizowane przez Centrum Sluzby Rodzinie w Domu Samotnej Matki 

w todzi przy ul. Broniewskiego la. Zmniejszenie Srodkow jest mozliwe z uwagi na 

niepelne wykorzystaniem miejsc w plac6wce w okresie styczen - sierpien br. oraz nizszy 

Sredni miesiqczny koszt utrzyrnania obowiqzujqcy od m-ca kwietnia br. 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Publiczne 

domy pomocy spolecznej" i zabezpieczq wydatki zwiqzane z uslugarni cateringowymi w tych 

domach. 

Z Wydzialu Kultury dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 4.784 zl 

z gminnego zadania pn. ,,Wydatki WydziaW' do Biura Promocji i Turystyki 

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

w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych". 



Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na ogloszenia prasowe zwiqzane z ogloszeniem 

konkursu na stanowiska Dyrektor6w Domow Kultury. 

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

ust 1. oraz wydatk6w nimi finansowanych na 2016 rok". 

Dokonuje siq zmiany w rachunkach dochod6w jednostek oraz wydatkow nimi finansowanych 

w Wydziale Edukacji. 

Zmianaplanu dochoddw wiqze siq przede wszystkim ze wzrostem dochodow z tytuh: 

9 wplywow z tytulu zawarcia nowych m o w  na wynajem pomieszczen; 

9 oplat za wydawanie legitymacji szkolnych i oplat administracyjnych, 

9 przekazanie darowizn pieniqznych; 

9 sprzedaiy uslug edukacyjnych i rekreacyjnych; 

9 przyznanych odszkodowah za utracone lub uszkodzone mienie. 

Wydatkowanie zgromadzonych Srodk6w nastqpi zgodnie z uchwalq 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 okreilonq w ustawie o systemie 

oSwiaty, nadzorowane przez miasto L6di (z pozn. zm.). 

Powyzsze irodki finansowe przeznaczone zostanq m. in. na: 

wydatki biezqce: 

J zakup materialow do remont6w; 

J zakup pomocy dydaktycznych; 

J zakup uslug remontowych wiqzanych z usuniqciem szkod, zakup uslug gastronomicznych, 

informatycznych i komunalnych; 

J szkolenia pracownik6w niepedagogicznych; 

J zaliczki na oplaty koszt6w pos tqpow~ sqdowych; 

J umowy zlecenia z tyt. obslugi finansowej Klubu Nauczyciela; 

wydatki majqtkowe: 

J zakup traktora - kosiarki dla oirodka wypoczynkowego w Grotnikach; 

J zakup lady chlodniczej do stol6wki oirodka wypoczynkowego w Grotnikach. 

Zmianv w uchwale Nr XXII/531/15 Radv Mieiskiei w Eodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2016 rok. 



Powyzsze dotyczy zmian Zaiqcznika Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji 

udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2016 rok" i dotyczq: 

9 wprowadzenia nowego zadania pn. ,,Remont miejsc parkingowych, chodnika oraz 

podjazd6w dla osob niepeinosprawnych przy Przychodni Zdrowia w todzi przy 

ul. Nastrojowej 10 - algorytm" z kwotq 195.761 zi, 

9 zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. ,,Prowadzenie domn dla matek z maioletnimi dzieCmi 

i kobiet w ci@yn o kwotq 77.964 zi; 

9 zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. , ,~rodki przeznaczone na utrzymanie dziecka 

pochodzqcego z todzi w intenvencyjnym oirodku preadopcyjnym" o kwotq 120.000 zi; 

P zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn. ,,Domy i oirodki kultury, Swietlice, kluby" o kwotq 

20.000 zi. 

D Y R E K T O R  
WYDZIALU BUDZETU 
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