
1 Druk Nr 28712016 
Projekt z dnia 10 pazdziemika 2016 r. 

AUTOPOPRAWKA 

PREZYDENTA MIASTA EODZI 

z dnialypaidziernika 2016 r. 

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

w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok. 

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

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

1) W S l - 2 :  

a) kwotq 36.540 zi zastqpuje sig kwotq 46.176 zl, 

b) w pkt 2 kwotq 1.805 zi zastqpuje sig kwotq 11.441 zl; 

2) 5 3 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 3. Zwiqksza sig dochody budietu miasta Lodzi na 2016 rok o kwotq 1.049.522 zi 

Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: 

dziale 801 - OSwiata i wychowanie 

1) rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe 32.201 zt 

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

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

gminnym zadaniu pn. ,,8.2. ~ rodk i  finansowe pochodzqce ze irodei 

zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 303) Projekty Erasmus+ 

201612017 - ,,JesteSmy w Europie - Tworzenie spbjnej Europy" (,,We Are 

Europe - creating a Cohesive Europe")"; 

2) rozdziale 80195 - Pozsstaia dzialalnoSC 1.017.321 zi 

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

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



powiatowych zadaniach pn.: 

a) 3 . 2 .  Srodki finansowe pochodzqce zeir6del zagranicznych 

niepodlegajqcych zwrotowi: 320) ~ rodk i  z EFS na realizacjq projektu 

pn. ,,Kompetentni zawodowcy ZSP5 w todzi" 221.782 zl, 

b) ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych 

niepodlegajqcych zwrotowi: 327) Srodki z EFS na realizacjq projektu 

pn. ,,DoSwiadczony uczeli" 324.563 zl, 

c) ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce zeir6del zagranicznych 

niepodlegajqcych zwrotowi: 328) Srodki z EFS na realizacje projektu 

pn. ,,Elektronik przyszloici" 470.976 zl; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 ."; 

3) 5 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 5. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2016 rok o kwote 1.062.340 zl 

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 801 - Oiwiata i wychowanie 

1) rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe 32.201 zl 

grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem irodkow, 

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

gminnym zadaniu pn. ,,Projekt ,,JesteSmy w Europie - Tworzenie spojnej 

Europy" (,,We Are Europe - creating a Cohesive Europe")"; 

2) rozdziale 801 95 - Pozostala dzialalnoiC 1.030.139 zl 

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, 

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

powiatowych zadaniach pn.: 

a) ,,Kompetentni zawodowcy ZSP5 w todzi" 221.782 z?, 

b) ,,Elektronik przyszloSci" 483.794 zl, 

c) ,,Doiwiadczony uczeli" 324.563 zl; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 



4) w 5 8 kwotq 560.000 zi zastqpuje siq kwotr) 684.000 zi; 

5) w 5 9: 

a) kwotq 560.000 zi zastqpuje siq kwotq 684.000 zi, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

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

a) rozdziale 921 10 - Galerie i biura wystaw artystycznych 10.000 zl 

grupie wydatk6w - lnwestycje i zakupy 

gminnym zadaniu pn. ,,Zakup muzealiow dla Miejskiej Galerii Sztuki", 

b) rozdziale 921 18 - Muzea 124.000 zl 

grupie wydatk6w - Dotacje 

powiatowym zadaniu pn. ,,Muzea";"; 

6) w 5 10: 

a) dodaje siq pkt 5 w brzmieniu: 

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

rozdziale 80101 - Szkoky podstawowe 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

z gminnego zadania pn. ,,Szkola moich marzen - remont i modernizacja 

Szkoiy Podstawowej nr 10 w todzi, ul. Przybyszewskiego 15121- budzet 

obywatelski" 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Bajkowa szkoia dla szeSciolatkow" 

SP 149 z klasarni integracyjnymi w Lodzi, ul. Tatrzahska 69a - budzet 

obywatelski";", 

b) dotychczasowe pkt 5 - 7 otrzymujq odpowiednio numeracjq 6 - 8; 

7) w 5 13: 

a) dodaje siq pkt 6 w brzmieniu: 

,,6) w zapisie ,,921, 921 18 Muzea" w kolumnie 4, 5 i 8 kwotq 14.845.580 zi zastqpuje 

siq kwotq 14.969.580 zi;", 

b) dotychczasowy pkt 6 otrzymuje odpowiednio numeracjq 7, 



c)wpkt7:  

- lit. a kwotq 3 14.01 1.192 zi zastqpuje siq kwotq 3 14.135.192 zl, 

- lit. b kwotq 147.909.123 zi zastqpuje siq kwotq 148.033.123 zl, 

- lit. d kwotq 100.580.001 zi zastqpuje siq kwotq 100.704.001 zl; 

8) zalqczniki Nr 1 - 2 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zaiqcznikach Nr 1 - 2 do 

niniejszej Autopoprawki. 



Uzasadnienie 

do Autopoprawki do projektu uchwaly Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian budzetu 

oraz zmian w budzecie miasta todzi na 2016 rok. 

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

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq zwiekszenia w Miejskim Oirodku Pomocy 

Spolecznej w todzi o kwote 9.636 zi, z tego: 

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

jednostki budzetowe oraz wpiyvq z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostaie: 

- dochody Domow Pomocy Spoiecznej"; 

9 wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Publiczne domy 

pomocy spoiecznej". 

Zwiekszenie dochodow zwiqzane jest z otrzymaniem, przez Dom Pomocy Spoiecznej przy 

ul. Podgornej 2114, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w wysokoSci 5.636 zl oraz 

wypiatq przez ZUS zasilku pogrzebowego w wysokosci 4.000 zl. 

W zwiqzku z powyzszym Srodki przeznaczone zostanq na odnowienie zalanych pomieszczeli, 

naprawe uszkodzonego napqdu bramy i komory chlodniczej w Domu Pomocy Spoiecznej 

przy ul. Podgomej 2/14 oraz na pokrycie koszt6w pogrzebu podopiecznego Domu Pomocy 

Spolecznej przy ul. Paradnej 36. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta todzi ua 2016 rok dochodach i wydatkach. 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq niiej wymienionych zmian: 

9 zwiekszenia dochodow w Wydziale Budietu w wysokoSci 356.764 zl w zadaniach: 

gminnym pn. ,,8.2. ~ rodk i  finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych 

niepodlegajqcych zwrotowi: 303) Projekty Erasmus+ 201612017 - ,,JesteSmy 

w Europie - Tworzenie spojnej Europy" (,,We Are Europe - creating a Cohesive 

Europe")" w wysokoSci 32.201 zl; 

powiatowym pn. ,,8.2. ~ r o d k i  finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych 

niepodlegajqcych zwrotowi: 327) ~ r o d k i  z EFS na realizacje projektu 

pn. ,,DoSwiadczony uczeri" w wysokoici 324.563 zl; 



F wydatk6w w Wydziale Edukacji w wysokoSci 356.764 zl z przeznaczeniem na realizacjq 

nizej wymienionych zadari: 

gminnego pn. ,,Projekt ,,JesteSmy w Europie - Tworzenie sp6jnej Europy" (,,We Are 

Europe - creating a Cohesive Europe")" w wysokosci 32.201 zl; 

Realizacja, przez Szkolq Podstawowq nr 35 w Lodzi, projektu przewidziana jest na 

lata 2016 - 2018. Calkowita wartoit projektu wynosi 80.81 1 zl. 

Projekt ma na celu rozwijanie podstawowych, interdyscyplinamych umiejqtnoSci przy 

wykorzystaniu innowacyjnych metod, promowanie u mlodych ludzi przynaleinoSci do 

Unii Europejskiej i poczucie aktywnego obywatelska, wzmocnienie cyfrowej 

integracji w nauczaniu czy procesie uczenia siq w pracy z mlodymi ludimi, kt6rych 

postawy sq dopiero ksztaltowane. 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq m. in. na: 

J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osob biorqcych udzial 

w realizacji projektu, 

J zakup ushg zwiqzanych z organizacjq mobilnoici zagranicznych oraz ushg 

w zakresie koordynacji i zarzqdzania projektem realizowanych przez firmy 

zewnqtrzne, 

J zakup uslug obejmujqcych tlumaczenia. 

powiatowego pn. ,,DoSwiadczony uczeli" w wysokoici 324.563 zl; 

Realizacja, przez Zesp61 Szk61 Ponadgimnazjalnych nr 20 w todzi, projektu 

przewidziana jest na lata 2016 - 2018. Calkowita wartoSC projektu wynosi 

950.536 zl, z tego: dofinansowanie ze Srodk6w bqdqcych w dyspozycji Urzqdu 

~arszakkowskie~o Wojewodztwa Lodzkiego kwota 869.740,44 z1, wklad wlasny kwota 

80.795,56 zl. 

Projekt ma glbwnie na celu zwiqkszenie jakoSci ksztalcenia zawodowego w ww. ZSP 

ukierunkowane na popraw? zdolnoSci do zatrudnienia 94 uczni6w szkoly oraz 

dostosowanie kierunkow ksztalcenia do regionalnego rynku pracy poprzez dostosowanie 

pracowni i warsztat6w oraz poprzez organizacje dla uczestnik6w doradztwa edukacyjno 

- zawodowego, staiy i praktyk. 

~ r o d k i  przeznaczone zostanq m. in, na: 



J wynagrodzenia osobowe i bezosohowe wraz z pochodnymi os6b biorqcych udzial 

w realizacji projektu, 

4 zakup surowc6w i materialow eksploatacyjnych wykorzystywanych w czasie 

prowadzonych zajqC oraz ubran roboczych, 

4 zakup pomocy dydaktycznych, 

J zakup uslug zwiqzanych z organizacjq i przeprowadzeniem szkoleli i kurs6w dla 

uczni6w. 

Zmiany w planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2016 rokwdatkach. 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq poniiszych zmian: 

9 zmniejsza siq wydatki w Wydziale Sportu w wysokoici 124.000 zl w gminnym zadaniu 

pn. ,,Promocja Miasta w zwiqzku z Mistrzostwami Europy siatkarzy w 2017 r."; 

W dniu 21 wrzeSnia br. Polski Zwipek Pilki Siatkowej poinformowal Miasto 

o ostatecznej decyzji zarzqdu odnosnie organizatora przyszlorocznych Mistrzostw Europy 

w pilce siatkowej mqiczyzn. Pomimo wczeSniejszych zapewnien gospodarzem imprezy 

(w tym rundy finalowej) bqdzie Miasto Krak6w. 

9 zwiqksza siq wydatki w Wydziale Kultury w wysokoSci 124.000 z1 z przeznaczeniem na 

realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Muzean; 

Z powyiszej kwoty Srodki w wysokoSci: 

32.000 zl przeznaczone zostanq na zwiqkszenie dotacji podmiotowej dla Centralnego 

Muzeum Wl6kiennictwa na konsenvacjq i oprawq znajdujqcych siq w zbiorach 

Muzeum akwareli. Dzielo wykonane w poczqtkach XX w, przedstawia palac i zaklady 

Juliusza Heinzla. Obiekt ten jest wyjqtkowo cenny ze wzglqdu na perfekcyjnq 

rejestracjq zabudowy dawnych odcink6w ulicy Piotrkowskiej nr: 102, 104, 106 oraz 

226. Wysoka wart046 artystyczna, historyczna i dokumentacyjna obiektu uzasadniajq 

potrzebq przeprowadzenia konserwacji. Po ukonczeniu konsenvacji akwarela moie 

by6 wykorzystywana jako jeden z element6w promocji Miasta. 



2.000 zl przeznaczone zostanq na zwiqkszenie dotacji podmiotowej dla Muzeum 

Kinematografii w todzi i przeznaczone na zabezpieczenie studzienki kanalizacyjnej. 

Po ulewnych deszczach latem tego roku zostala odsloniqta studzienka kanalizacyjna 

(ok. 4 m). Poniewai nie mozna jej zasypaC, zaistniala konicznoSC zabezpieczenia jej 

pokrywq betonowq. 

90.000 zl przeznaczone zostanq na zwiqkszenie dotacji podmiotowej dla Muzeum 

Miasta Lodzi i przeznaczone na: 

J koszty dostosowania na czas remontu Muzeum pomieszczen, w ktorych 

zgromadzone zostanq zbiory muzeum. Pomieszczenia muszq spelniaC wymogi 

zawarte w Rozporzqdzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 

2 wrzeinia 2014 r, w sprawie zabezpieczenia zbior6w muzeum przed pozarem, 

kradziezq i innym niebezpieczenstwem grozqcym ich zniszczeniem lub utratq. 

Przystosowanie pomieszczen wraz z zakupem niezbqdnego na potrzeby magazynu 

wyposaienia wycenione zostalo na kwotq 40.000 zl, 

J koszty przeniesienia zbior6w Oddzialu Sportu i Turystyki z hali sportowej na Plac 

Wolnosci do zwalnianych z koncem czenvca 2017 r. czqici pomieszczen 

zajmowanych przez Cefarm. Koszty przeniesienia zbior6w oszacowana na kwotq 

50.000 zl. 

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok wydatk6w. 

W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 62.284 zl 

z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Szkola moich marzeh - remont i modemizacja Szkoly 

Podstawowej nr 10 w todzi , ul. Przybyszewskiego 15121 - budiet obywatelski" 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Bajkowa szkola dla 

szeiciolatkow" SP 149 z klasami integracyjnymi w Lodzi, ul. Tatrzanska 69a - budzet 

obywatelski". 

Przeniesione Srodki pomolq na rozszerzenia zadania o wykonanie, w rewitalizowanym 

budynku, systemu sygnalizacji wlamari i napadu, instalacji dzwonk6w i komunikacji, 

sygnalizacji p o z m  oraz sieci komputerowej i internetowej tj. prac ujqtych we wniosku 

budietu obywatelskiego, kt6re wylqczono z postqpowania przetargowego ze wzglqdu na 

przekroczenie wartoici budietowej zadania. Wykonanie wymienionych robot inwestycyjnych 

pozwoli na kompleksowe zakonczenie i odbi6r techniczny zadania. 



Zadanie realizowane w Szkole Podstawowej nr 10 w ramach budzetu obywatelskiego zostanie 

wykonane w pelnym zakresie rzeczowym mimo wygospodarowania oszczqdnoici. 

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. 

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

udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2016 rok", kt6re wynikajq ze zwiekszenia dotacji 

w zadaniu pn. ,,Muzea" w wysokokci 124.000 zl. 

Sprostowanie: 

na str. 4 uzasadnienia do projektu uchwaly w 3 wierszu od dolu kwotq 12.580 zl zastepuje siq 

kwota, 12.092 zl. 


















