
Druk Nr 28712016 

Projekt z dnia I0 paidziemika 2016 r. 

AUTOPOPRAWKA NR 2 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 47 paidziernika 2016 r. 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian 

w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok. 

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

1 w budzecie miasta todzi na 2016 rok, wprowadzarn nastqpujqce zmiany: 

1) dodaje siq 5 10 - 11 w brzmieniu: 

,,§ 10. Zmniejsza siq wydatki budzetu miastatodzi na 2016 rok o kwotq 21.974.539 zl - 
Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 

1) dziale 600 - Transport i iqcznoSC o kwotq 

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

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi 

gminne) 4.150.000 zi 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

powiatowych zadaniach pn.: 

- ,,Budowa al. KoSciuszki na odc, od ul. Radwanskiej do ul. 

W6lczruiskiej" 3.000.000 zl, 

- ,,Modernizacja i budowa chodnik6w i odwodnienia" 1.000.000 zl, 

- ,,Wykonanie tablic informacji miejskiej" 150.000 zi, 

b) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne 5.250.000 zi 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Przebudowa ulic po inwestycjach 

wsp6lfinansowanych przez ISPA", 

c) rozdziale 60017 - Drogi wewnqtrzne 300.000 zi 
I_ 



grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich" 

- zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotq 8.630.000 zi 

a) rozdziale 70001 - Zakiady gospodarki mieszkaniowej 3.630.000 zl. 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Modemizacja i rozbudowa budynktrw gminnych 

z przeznaczeniem na siedziby Zarzqdu Lokali Miejskich", 

b) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami 

5.000.000 zi 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Zwrot Srodk6w finansowych poniesionych na 

nakiady budowlane wynikajqce z przejqtych nieruchomoSci"; 

3) dziale 758 - R6zne rozliczenia o kwotq 

rozdziale 7581 8 - Rezenvy og6lne i celowe 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa na obowiqzkowe platnoici 

wynikajqce z wypiat odszkodowah, wyrok6w sqdowych lub ug6d oraz 

zwrotow, w tym korekt finansowych zwipanych z dofinansowaniem 

zewnqtrznym"; 

4) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwotq 

rozdziale 90095 - Pozostaia dziaialnoSC 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Schronisko dla Zwierzqt" - zadanie ujqte 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

5) dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotq 

rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 



gminnym zadaniu pn. ,,Rewitalizacja i modernizacja obiektow 

rekreacyjnych MOSiR; 

zgodnie z za4qcznikiem Nr 2. 

3 11. Zwieksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwote 21.974.539 z4 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 600 -Transport i kqcznoSC 

rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi 

gminne) 

a) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 6.974.539 zl 

powiatowym zadaniu pn. ,,Pozyskiwanie prawa wlasnoici bqdz prawa 

uzytkowania wieczystego do nieruchomo5ci niezbqdnych pod drogi", 

b) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

w tym: na programy finansowane z udzialem irodkbw, o kt6rych mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15.000.000 z4 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wqzel Multimodalny przy Dworcu t 6 d i  - 

Fabryczna" - zadanie ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 

2) dotychczasowe 5 10 - 14 otrzymujq odpowiednio numeracje 12 - 16; 

3) w § 12: 

a) dodaje siq pkt 1 - 2 w brzmieniu: 

,,l) w dziale 600 -Transport i kqcznoSC kwotq 

z rozdziaku 60015 - Drogi publiczne w rniastach na prawach powiatu 

(w rozdziale nie ujmuje sie wydatk6w na drogi 

gminne) 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 



powiatowego zadania pn. ,,Modernizacja i przebudowa obiekt6w 

inzynierskich na terenie miasta" 

do: 

rozdziaiu 60016 - Drogi publiczne gminne 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Modernizacja i przebudowa dr6g"; 

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotq 

rozdziale 70001 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

z gminnego zadania pn. ,,Modernizacja i rozbudowa budynk6w gminnych 

z przeznaczeniem na siedziby Zarzqdu Lokali Miejskich" 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Przebudowa budynku 

zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny 

wielorodzinny przy ul. Rogozinskiego 15 w Lodzi" - zadanie ujqte 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej;"; 

b) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje odpowiednio numeracjq 3; 

c) dodaje siq pkt 4 w brzmieniu: 

,,4) w dziale 750 - Administracja publiczna kwotq 

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

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

z gminnego zadania pn. ,,Opracowanie metodyki, zakup, wdroienie 

i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarzqdzania 

archiwum danych niestrukturalnych - wydatki majqtkowe" 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Zakup narzqdziowych systemow 

teleinformatycznych i sprzqtu komputerowego";", 

d) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje odpowiednio numeracjq 5, 

e) dodaje siq pkt 6 w brzmieniu: 



,,6) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostala dziaialnoi6 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Osiedle Rokicie" 

do: 

dzialu 852 - Pomoc spoleczna 

a) rozdzialu 85201 - Plac6wki opiekunczo - wychowawcze 1.500 zi 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacje powiatowego zadania pn. ,,Plac6wki opiekunczo - 

wychowawcze", 

b) rozdzialu 85203 - OSrodki wsparcia 500 zi 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacje gminnego zadania pn. ,,Domy dziennego pobytu";", 

f) dotychczasowe pkt 3 - 5 otrzymujq odpowiednio nurneracjq 7 - 9, 

g) dodaje sie pkt 10 - 1 1 w brzmieniu: 

,,lo) w dziale 801 - OSwiata i wychowanie kwotq 

z rozdzialu 80120 - Licea og6lnoksztaicqce 

grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

powiatowego zadania pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie 

VIII Liceum Og6lnoksztaic~cego w todzi, ul. Pomorska 105 - budiet 

obywatelski" 

do: 

rozdzialu 801 0 1 - Szkoly podstawowe 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Budowa og6lnodostepnego boiska 

wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437 

w Lodzi - budzet obywatelski"; 

11) w dziale 851 - Ochrona zdrowia kwotq 

z rozdziah 85 195 - Pozostala dziaialnoSC 



grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki zwiqzane z bieiqcq dzialalnoiciq 

Wydzialu" 

do: 

rozdzialu 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 

grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Przebudowa wejicia i rejestracji 

Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w budynku 

Miejskiego Centrum Medycznego ,,G6rnaX w todzi przy 

ul. Cieszkowskiego 6";", 

h) dotychczasowe pkt 6 - 8 otrzymujq odpowiednio numeracje 12 - 14, 

i) dodaje siq pkt 15 w brzmieniu: 

,,IS) w dziale 926 - Kultura fizyczna kwotq 

rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

z gminnego zadania pn. ,,Rewitalizacja i modernizacja obiekt6w 

rekreacyjnych MOSiR 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Rewitalizacja i modernizacja 

obiektow rekreacyjnych MOSiR - zadanie wieloletnie" - zadanie ujqte 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej;"; 

4) w 8 15: 

a) dodaje siq pkt 1 w brzmieniu: 

,,I) dodaje siq zapis ,,851, 85121 Przebudowa wejicia i rejestracji Poradni Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,,G6rnan 

w todzi przy ul. Cieszkowskiego 6" w kolumnach 4 ,s  i 6 z kwotq 20.000 zi, 

b) dotychczasowe pkt 1 - 7 otrzymujq odpowiednio numeracjq 2 - 8: 

c) w pkt 8: 

-lit. akwotq 314.135.192 zl zastqpuje siq kwotq314.155.192 zl, 

- lit. b kwotq 148.033.123 z1 zastqpuje siq kwotq 148.053.123 zi, 

- lit. c kwotq 47.329.122 zi zastqpuje siq kwotq 47.349.122 zi; 



5) zalqcznik Nr 2 do uchwaly otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 2 do niniejszej 

Autopoprawki. 



Uzasadnienie 

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

budietu oraz zmian w budiecie ~niasta Lodzi na 2016 rok. 

Zmianv w ~lanowanych w budiecie miasta Lodzi na 2016 rokwdatkach. 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 

> zmniejsza siq wydatki o kwotq 21.974.539 zl, z tego w: 

Zarzqdzie Inwcstycji Miejskich w wysokoici 11.700.000 zl z nizej wymienionych zadan 

majqtkowych: 

powiatowych pn. : 

,,Budowa al. KoSciuszki na odc. od ul. Radwahskiej do ul. W61czanskiejn 

w wysokoSci 3.000.000 zl; 

,,Modernizacja i budowa chodnik6w i odwodnienia" w wysokoSci 1.000.000 zl; 

,,Wykonanie tablic informacji miejskiej" w wysokosci 150.000 zl; 

gminnych pn. : 

,,Przebudowa ulic po inwestycjach wsp6lfinansowanych przez ISPA" w wysokoici 

5.250.000 zl; 

,,Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich" - zadanie ujete w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej w wysokoici 300.000 zl; 

,,Schronisko dla Zwierzqt" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

w wysokosci 2.000.000 zl. 

Zarzqdzie Lokali Miejskich w wysokoici 3.630.000 zl z gminnego zadania 

maj@kowego pn. ,,Modernizacja i rozbudowa budynk6w gminnych z przeznaczeniem na 

siedziby Zarzqdu Lokali Miejskich". 

Powyzsze zmniejszenie wynika ze zmiany koncepcji funkcjonalnej i koniecznoSci 

modyfikacji dokumentacji projektowej, co spowoduje op6inienia w realizacji 

zaplanowanych prac i niewykorzystanie Srodkow zaplanowanych na realizacjq zadania 

w roku 2016. 



Wydziale Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w wysokoSci 5.000.000 zl 

w gminnym zadaniu majqtkowym pn. ,,Zwrot Srodk6w finansowych poniesionych na 

nakiady budowlane wynikajqce z przejqtych nieruchomoici". 

Z uwagi na brak sprzedaiy nieruchomoici przy ul. Minerskiej 19 i Maiachowskiego 33 

nie wystqpila koniecznoSC rozliczenia nakladow. 

Wydziale Budietu w wysokoici 1.119.539 zt w gminnym zadaniu majqtkowym 

pn. ,,Rezerwa celowa na obowiqzkowe pkatnoici wynikajqce z wypiat odszkodowd, 

wyrok6w sqdowych lub ug6d oraz zwrot6w, w tym korekt finansowych zwiqzanych 

z dofinansowaniem zewnqtrznym". 

W Wydziale Sportu - w Miejskim Oirodku Sportu i Rekreacji w wysokoSci 525.000 zt 

z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Rewitalizacja i modernizacja obiekt6w 

rekreacyjnych MOSiR. 

W zwiqzku z koniecznobiq przediuzenia terminu realizacji zadania na 201 7 rok dokonuje 

siq zmiany zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie z kwotq 525.000 zl w roku 

przysziym (szczeg6lowy opis na str. 5). 

> zwiqksza siq wydatki w Zarzqdzie Inwestycji Miejskich w wysokoici 21.974.539 zl 

z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych powiatowych zadari pn.: 

,,Pozyskiwanie prawa wiasnoici bqdi prawa uzytkowania wieczystego do 

nieruchomoici niezbqdnych pod drogi" w wysokoici 6.974.539 zl; 

Powyzsze Srodki sq niezbqdne na wyplatq odszkodowania na podstawie decyzji 

AN.683.13.2015.IP z dnia 27 wrzeinia 2016 r. 

W dniu 27 wrzesnia 2016 r. Starosta Tomaszowski wydai decyzjq o ustaleniu 

odszkodowania na rzecz firmy ENKEV za utracone prawo uzytkowania wieczystego 

dziakki nr 2/19 w obrqbie W-24 o pow. 4823m2 w wyniku uzyskania przez Miasto 

t 6 d i  w dniu 14 maja 2015 r. decyzji o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej 

pod nazwq: budowa projektowanej ul. Nowotargowej na odcinku od projektowanej 



ul. Nowotargowej do ul. Tuwima i budowie projektowanej ul. Nowoweglowej od 

projektowanej ul. Nowotargowej do ul. Wierzbowej oraz rozbudowie ul. Wierzbowej 

na odcinku od posesji nr 52 do projektowanej ul. Nowowqglowej w Lodzi. 

,,Wqzel Multimodalny przy Dworcu t 6 d i  - Fabryczna" w wysokoici 15.000.000 z1 

- zadanie ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

Zwiekszenie planu wynika ze zlozonego pozwu sgdowego dotyczqcego roszczenia 

generalnego Wykonawcy Budynku Dworca L6di - Fabryczna - Konsorcjum firm 

Torpol-Astaldi-PBDiM-Intercor z tytulu dodatkowych kosztow prowadzenia 

inwestycji wynikajqcych z wydluzonego czasu na ukoliczenie. Zarzql Inwestycji 

Miejskich zostal wezwany przez Sqd do udziaiu w mediacjach pomiedzy stronami 

Umowy N 901131/0004/11/YI, tj. Miastem todz, PKP PLK S.A., PKP S.A. oraz 

Wykonawcil. 

W toku prowadzonych mediacji uzgodniona zostaia wysokoiC odszkodowania na 

rzecz Wykonawcy w wysokoici 27.000.000 zl brutto ze strony Miasta oraz 

w tozsarnej kwocie ze strony PKP PLK S.A. 

Biorqc od uwagq powyzsze aktualny plan nie zabezpiecza w pelni kwoty 

odszkodowania ustalonej w mediacjach. Dlatego tez do zakonczenia mediacji oraz 

sporu sdowego konieczne jest zwiekszenie wartoici kosztorysowej inwestycji w roku 

2016 r. 

Przeniesienia planowanvch w bndiecie miasta Lodzi na 2016 rok vdatk6w. 

W Zarzqdzie Inwestycji Miejskich dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoSci 

1.000.000 zt z powiatowego zadania pn. ,,Modernizacja i przebudowa obiektow iniynierskich 

na terenie miasta" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Modernizacja 

i przebudowa dr6gX. 

Powyisze zmiany uzasadnia koniecznoSC zabezpieczenia finansowania przebudowy ulic: 

Polnej, Czahary i Zamorskiej, dla ktorych trwa aktualnie procedura przetargowa na 

wykonanie inwestycji z terminem wykonania do 15 grudnia br. 



Ze wzglqdu na wzrost cen jednostkowych robot w I11 kwartale br. w stosunku 

do kwartalu I i I1 br. oraz z uwagi na fakt, ze wart03 najnizszej oferty na wykonanie 

przebudowy ulic Czahary i Zamorskiej przekracza o ponad 300.000 zi Srodki zarezenvowane 

przez Zamawiajqcego, konieczne jest dokonanie przedmiotowych przeniesieh. 

W Zarzqdzie Lokali Miejskich dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 

670.000 zl z gminnego zadania majqtkowego ,,Modemizacja i rozbudowa budynkow 

gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarzqdu Lokali Miejskich". 

Zmniejszenie wydatkow wynika ze zmiany koncepcji funkcjonalnej i koniecznoici 

modyfikacji dokumentacji projektowej dostosowujqcej obiekt do wymagah ekspertyzy 

przeciwpozarowej, co spowoduje opoinienia w realizacji zaplanowanych prac i wysokie 

prawdopodobienstwo niewykorzystania kodk6w zaplanowanych na realizacjq ww. zadania 

w 2016 r. 

Powyisze Srodki przemacza siq na realizacjq gminnego zadania majqtkowego, ujqtego 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. ,,Przebudowa budynku zakwaterowania 

zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozinskiego 15 

w Lodzi". 

Zwiekszenie wynika ze sporzqdzonych protokolow koniecznoSci w zwiqzku 

z wymogiem zachowania odpowiednich parametrow uzytkowych budynku, wykonania robot 

zgodnie ze sztukq budowlanq, jak i osiqgniqcia stanu zgodnego z projektem i przepisami 

prawa. 

W Wydziale Informatyki dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 45.894 zl 

z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Opracowanie metodyki, zakup, wdrozenie 

i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarzqdzania archiwum danych 

niestrukturalnych - wydatki majqtkowe" z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania 

majqtkowego pn. ,,Zakup narzqdziowych systemow teleinformatycznych i sprzqtu 

komputerowego". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na zakup sprzqtu komputerowego wraz z niezbqdnym 

oprogramowaniem dla pracownik6w Urzqdu Miasta. 



Z Biura ds. Partycypacji SpoIeczuej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokogci 

2.000 z1 z gminnego zadania pn. ,,Osiedle Rokicie" do Miejskiego Oirodka Pomocy 

Spolecznej w Eodzi z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadari: 

9 powiatowego zadania pn. ,,Plac6wki opiekuhczo - wychowawcze" w wysokoSci 1.500 zk; 

9 gminnego pn. ,,Domy dziennego pobytu" w wysokobi 500 zl. 

Powyzszych zmian dokonuje siq w zwiqzku z nizej wymienionym uchwdami Rady Osiedla 

Rokicie z dnia 25 sierpnia 2016 r.: 

J Nr 1041XXI2016 zgodnie z kt6rq Srodki w wysokosci 1.500 zl przeznaczone zostanq dla 

Domu Dziecka Nr 8, mieszczqcym siq w todzi przy ul. Zuchow 4 na wsp6lorganizacjq 

imprezy bozonarodzeniowej w dniu 16 grudnia br. 

J Nr 108/XX/2016 zgodnie z kt6rq Srodki w wysokosci 500 zk przeznaczone zostanq dla 

Domu Dziennego Pobytu mieszczqcego siq w todzi, przy ul. Obywatelskiej 69 na 

wsp6lorganizacjq imprezy bozonarodzeniowej w dniu 16 grudnia br. 

W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoSci 198.625 z1 

z powiatowego zadania majqtkowego pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII 

Liceum Og6lnoksztalcqcego w Lodzi, ul. Pomorska 105 - budzet obywatelski" 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Budowa 

og6lnodostqpnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 

437 w todzi - budiet obywatelski". 

W postqpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zostala zlozona oferta 

z najnizszq cenq przez firmq Moris-Polska Sp. z 0.0. Kwota kt6rq zarnawiajqcy zamierzal 

przeznaczyt na sfinansowanie zam6wienia wynosila 832.200 zl i jest mniejsza od ceny 

najkorzystniejszej oferty o kwotq 198.625 zl. Brak zwiqkszenia kwoty w ww. zadaniu 

spowoduje uniewainienie postqpowania. 

W Wydziale Zdrowia i Spraw Spotecznych dokonuje siq przeniesienia wydatk6w 

w wysokobi 20.000 zt z gminnego zadania pn. ,,Wydatki zwiqzane z biezqcq dzialalnoSciq 

Wydziah" z przenaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Przebudowa 

wejbia i rejestracji Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w budynku 

Miejskiego Centrurn Medycznego ,,G6rnan w Eodzi przy ul. Cieszkowskiego 6". 



Celem realizacji inwestycji jest przebudowa wejScia do Poradni oraz rejestracji Poradni 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci w budynku w ww. centrum, co zapewniioby 

maiym pacjentom oraz ich opiekunom komfortowe warunki w trakcie korzystania z uslug 

medycznych Swiadczonych na terenie Poradni. 

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

wydatk6w w wysokoSci 5.235.000 zl z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Rewitalizacja 

i modernizacja obiekt6w rekreacyjnych MOSIR z przeznaczeniem na realizacjq gminnego - 

zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. ,,Rewitalizacja 
- 

i modernizacja obiekt6w rekreacyjnych MOSiR - zadanie wieloletnie". 

Z uwagi na powziqte informacje o obecnoSci gatunk6w chronionych na terenie obiektu 
-- 

rekreacyjnego ,,Stawy Stefahskiego" pojawiio siq ryzyko nieterminowej realizacji zadania 

w biezqcym roku, w szczeg6lnoici odmulenie zbiornik6w Stawow Stefahskiego. 

Po przeprowadzonych konsultacjach z przedstawicielami Wydzialu Ochrony ~rodowiska 

UML, Regionalnej Dyrekcji Ochrony ~rodowiska oraz Polskiego Zwiqzku Wqdkarskiego 

MOSiR wystqpil do specjalistow Uniwersytetu t6dzkiego o wydanie opinii na niniejszy 

temat. 

W trakcie konsultacji wskazano, ze termin prac winien nastqpii najwczeSniej w polowie 

paidziemika, co spowoduje opoitiienia prac pod wzglqdem planowanych terminow o 1 do 1,5 

miesiqca, a tyrn sarnym termin zakohczenia prac przedluzy siq, co najmniej do konca stycznia 

2017 r. 

Zmiany w uchwale Nr XXII/531/15 Rady Mieiskiei w todzi z duia 30 ~rudnia 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", ktbre wynikajq z wprowadzenia nowego 

zadania pn. ,,Przebudowa wejscia i rejestracji Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla 

Dzieci w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,,Goman w todzi przy 

ul. Cieszkowskiego 6" z kwotq 20.000 zl. I 


















