
Druk Nr 3 3  12016 

Projekt z dnia 28 listopada 2016 r. 

UCHWALA NR 

RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

ietu oraz zmian w budzecie miasta todzi na 2016 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 91 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 21 1, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miejska 

w todzi  

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2016 rok, zgodnie 

decyzjq Wojewody todzkiego Nr FB-1.3 11 1.2.1 76.2016 z dnia 9 listopada 

2016 r. (pismo todzkiego Urzedu Wojewodzkiego w todzi z dnia 

14 listopada 2016 r. znak: FN-1.3113.2.176.2016), o kwote 94.824 zl 

Powyzsza dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie dzia1alnoSci 

domow pomocy spotecznej (w formie jednorazowej dotacji w wysokoici 

1.3 17 z1 na mieszkahca). 

Zwiekszenia dochodow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 85202 - Domy pomocy spolecznej 

dochody biezqce 

powiatowym zadaniu pn. ,,8. Dotacje na zadania wlasne: f) otrzymane 

z budzetu panstwa na realizacjq biezqcych zadan wlasnych powiatu: 



- na Domy Pomocy Spolecznej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1.  

5 2. Zwieksza sie wydatki budzetu miasta todzi  na 201 6 rok o kwote 94.824 zl 

Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 85202 - Domy pomocy spolecznej 

grupie wydatk6w - Dotacje 

powiatowym zadaniu pn. ,,Niepubliczne domy pomocy spolecznej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 3. Zwieksza sie dochody budzetu miasta todzi  na 2016 rok o kwotq 

Zwiekszenia dochodow dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 85201 - Placowki opiekunczo - wychowawcze 

dochody biezqce 

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

jednostki budzetowe oraz wptywy z innych jednostek organizacyjnych: 

e) pozostale: - dochody placowek opiekunczo - wychowawczych"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 

5 4. Zwieksza sie wydatki budzetu miasta todzi  na 2016 rok o kwote 

Zwiekszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 852 - Pomoc spoleczna 

rozdziale 85201 - Plac6wki opiekunczo - wychowawcze 

1) grupie wydatkow - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

2) grupie wydatkow - Zadania statutowe 

630 zl; 

1.370 zl; 



powiatowym zadaniu pn. ,,Placowki opiekuliczo - wychowawcze" 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 5. Zwiqksza siq dochody budietu miasta todzi  na 201 6 rok o kwotq 

Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 

dziale 853 - Pozostala zadania w zakresie polityki spolecznej 

rozdziale 85333 - Powiatowe urzqdy pracy 

dochody bieiqce 

powiatowym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - Srodki 

z PFRON-u na realizacjq zadali zwiqzanych z obslugq projektow"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

5 6. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta todzi  na 2016 rok o kwotq 

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 

dziale 853 - Pozostate zadania w zakresie polityki spolecznej 

rozdziale 85333 - Powiatowe urzqdy pracy 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki na obslugq realizacji projektu , ,Rome 

szanse na rynku pracy"; 

zgodnie z zatqcznikiem Nr 2. 

5 7. Zmniejsza siq dochody budietu miasta todzi na 20 16 rok o kwotq 200.000 zl 

Zmniejszenia dochodow dokonano w: 

dziale 85 1 - Ochrona zdrowia 

rozdziale 85156 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Swiadczenia dla 

osob nieobjqtych obowipkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego 



dochody bieiqce 

powiatowym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat 

ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu 

panstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 

3 8. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 201 6 rok o kwotq 200.000 z1 

Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 85 1 - Ochrona zdrowia 

rozdziale 85156 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Swiadczenia dla 

os6b nieobjqtych obowiqzkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego 

grupie wydatkow - Dotacje 

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

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

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 9. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta todzi na 201 6 rok o kwotq 1.823:460 zl 

Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 

w dziale 757 - Obsluga dlugu publicznego 

rozdziale 75702 - Obstuga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek 

jednostek samorzqdu terytorialnego 

grupie wydatkow - Obsluga dlugu 

gminnym zadaniu pn. ,,Odsetki, oplaty i prowizje od kredytow bankowych"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 10. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 20 16 rok o kwotq 1 A23.460 zl 



Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 

1) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotq 

rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomoiciami 

grupie wydatkow - Zadania statutowe 

gminnym zadaniu pn. ,,Wyplaty odszkodowari"; 

2) dziale 710 - Dzialalnoid uslugowa o kwotq 

rozdziale 71 002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i sktadki 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej 

,,Zarzqd Inwestycji Miejskich"; 

3) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotq 

rozdziale 75085 - Wspoina obsluga jednostek samorzqdu terytorialnego 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budietowej 

,,Centrum Ushg Wspolnych"; 

4) dziale 754 - Bezpieczelistwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 

o kwotq 

rozdziale 754 16 - Straz gminna (miejska) 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki zaplanowane na dzialalnoid Straiy 

Miejskiej"; 

5) dziale 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotq 82.404 zl 

a) rozdziale 85305 - ilobki 65.484 zl 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

gminnym zadaniu pn. ,,Miejski Zespot Ztobk6wn, 

b) rozdziale 85333 - Powiatowe urzqdy pracy 16.920 zl 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki dotyczqce Powiatowego Urzqdu 

Pracy w Lodzi"; 



6) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwote 40.052 zl 

a) rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami 34.412 zl 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki jednostki budzetowej - Zarzqd 

Gospodarowania Odpadami", 

b) rozdziale 9001 3 - Schroniska dla zwierzqt 5.640 zl 

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki jednostki budietowej - Schronisko dla 

Zwierzqt"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 1 1.  Zmniejsza sie wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok o kwote 17.500 zl 

Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 

dziale 758 - Roine rozliczenia 

rozdziale 7581 8 - Rezerwy og6lne i celowe 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

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

jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

5 12. Zwieksza sie wydatki budzetu miasta todzi  na 201 6 rok o kwote 

Zwiekszenia wydatkbw dokonano w: 

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

rozdziale 70001 - Zakiady gospodarki mieszkaniowej 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

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

jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 



5 13. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta todzi 

na 201 6 rok wydatk6w: 

1) z dzialu 600 - Transport i $cznoSC kwotq 

rozdziaiu 600 17 - Drogi wewnqtrzne 

grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 

gminnego zadania pn. ,,Wykonanie projektu przebudowy ulicy 

Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechoslowackiej do ul. Lawinowej 

- algorytm" 

do: 

dzialu 801 - OSwiata i wychowanie 

rozdzialu 80102 - Szkoly podstawowe specjalne 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan 

zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 

2) w dziale 750 - Administracja publiczna kwotq 

z rozdziaiu 75095 - Pozostala dziaialnoSC 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

gminnych zadah pn.: 

a) ,,Osiedle Zdrowie - Mania" 200 21, 

b) ,,Osiedle im. J6zefa Montwiila - Mireckiego" 940 z1, 

do: 

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

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Zakup material6w eksploatacyjnych 

do drukarek i urzqdzen wielofunkcyjnych oraz oprogramowan 

antywirusowych dla Rad Osiedli"; 

3) z dziaiu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdziaiu 75095 - Pozostaia dziaialnoSC 

a) grupy wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz osob fizycznych 1.430 zl 

gminnych zadah pn.: 



- ,,Osiedle Baluty - Centrum" 

- ,,Osiedle Wzniesien t6dzkichn 

b) gmpy wydatk6w - zadania statutowe 

gminnych zadan pn.: 

- ,,Osiedle Baluty - Centrum" 

- ,,Osiedle ~ rodmie~c ie  - Wsch6d" 

- ,,Osiedle Stare Polesie" 

- ,,Osiedle Gomiak" 

- ,,Osiedle Karolew - Retkinia Wsch6d" 

- ,,Osiedle Batuty Zachodnie" 

- ,,Osiedle Julianow- Marysin - Rogi" 

- ,,Osiedle Wzniesien todzkich" 

- ,,Osiedle Bahty - Doly" 

do: 

- dzialu 801 - OSwiata i wychowanie 

- rozdzialu 80101 - Szkoly podstawowe 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

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

- rozdzialu 80104 - Przedszkola 

gmpy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Przedszkolan, 

- rozdzialu 801 05 - Przedszkola specjalne 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania n. ,,Przedszkola specjalne", 

- rozdziah 801 10 - Gimnazja 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

30 zl, 

1.400 zl, 

105.590 zl 

22.020 zl, 

2.000 21, 

23.369 zl, 

23.783 21, 

12.913 zl, 

6.440 zl, 

1.965 zl, 

10.600 zl, 

2.500 zl. 

na realizacjq gminnego zadania pn. ,,GimnazjaW, 

- rozdzialu 80130 - Szkoly zawodowe 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Szkoly zawodowe", 

- dzialu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 28.783 zl 

- rozdzialu 8541 0 - Internaty i bursy szkolne 23.783 zl 



grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Intematy i bursy szkolne", 

- rozdziah 85421 - Mlodziezowe oSrodki socjoterapii 5.000 zl 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Mtodziezowe OSrodki 

Socjoterapii"; 

4) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoSd 

a) grupy wydatkow - ~wiadczenia na rzecz osob fizycznych 940 zl 

gminnego zadania pn. ,,Osiedle Baluty - Doly", 

b) grupy wydatkow - Zadania statutowe 7.190 zl 

gminnych zadan pn.: 

- ,,Osiedle Baluty - Centrum" 4.500 zl, 

- ,,Osiedle Baluty - Doty" 2.690 zl, 

do: 

dziah 852 - Pomoc spoleczna 

rozdzialu 85203 - OSrodki wsparcia 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

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

5) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 

rozdzialu 75095 - Pozostaia dziatalnoSC 

a) grupy wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 981 z1 

gminnych zadan pn.: 

- ,,Osiedle Radogoszcz" 720 zl, 

- ,,Osiedle Baluty - Centrum" 261 zl, 

b) grupy wydatkow - Zadania statutowe 

gminnych zadan pn.: 

- ,,Osiedle Radogoszcz" 

- ,,Osiedle Baluty - Centrum" 

- ,,Osiedle ~ rbdmie~c ie  - Wsch6d" 

do: 

3.100 zl, 

1.129 zl, 

1.000 zl, 



dzialu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdzialu 921 16 - Biblioteki 

grupy wydatkow - Dotacje 

na realizacje gminnego zadania pn. ,,Bibliotekin; 

6) w dziale 801 - OSwiata i wychowanie kwotq 20.000 zl 

rozdziale 80 10 1 - Szkoly podstawowe 

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 

z gminnego zadania pn. ,,Modernizacja ogrodzenia przy Szkole 

Podstawowej nr 149 w todzi - ul. Tatrzanska 69a - algorytm" 

na realizacje gminnego zadania pn. ,,Doposaienie budynku powstajqcego 

w ramach budzetu obywatelskiego - Szkola Podstawowa nr 149 w todzi 

- ul. Tatrzariska 69a - algorytm"; 

7) w dziale 851 - Ochrona zdrowia kwote 

rozdziale 85 154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi 

gminnym zadaniu pn. ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania 

Problemow Alkoholowych - zajecia dodatkowe dla dzieci i mlodziezy 

szk6l l6dzkich" 

z grupy wydatkow - Zadania statutowe 

do grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki; 

8) w dziale 852 - Pomoc spoleczna kwote 

z rozdziaiu 85206 - Wspieranie rodziny 

grupy wydatk6w - Dotacje 

gminnego zadania pn. ,,Prowadzenie placowek wsparcia dziennego 

w formie opiekunczej" 

do: 

rozdzialu 85219 - OSrodki pomocy spolecznej 

grupy wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz osob fizycznych 

na realizacje gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzyrnanie oirodkow 

pomocy spolecznej"; 



9) w dziale 852 - Pomoc spoleczna kwote 

rozdziale 85295 - Pozostala dzia1alnoiC 

z grupy wydatkow - Dotacje 

powiatowego zadania pn. , ,~rodki  przeznaczone na utrzymanie dziecka 

pochodzqcego z Lodzi w interwencyjnym oirodku preadopcyjnym" 

do grupy wydatkow - Zadania statutowe 

na realizacjq gminnego zadania pn. , ,~rodki  przeznaczone na pokrycie 

procentowego udziah gminy w kosztach utrzymania dziecka 

pochodzqcego z Lodzi w interwencyjnym oirodku preadopcyjnym"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

§ 14. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta todzi 

15. W uchwale Nr XXIIl53 111 5 Rady Miejskiej w todzi z dnia 30 grudnia 201 5 r. 

w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. tbdzkiego 

z 2016 r. poz. l017), wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

1) Zaiqcznik Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta 

todzi  na 20 16 rok": 

a) w zapisie ,,851 85156 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu 

panstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej" w kolumnach 4, 5 i 6 

kwotq 880.000 z1 zastqpuje siq kwotq 680.000 z1, 

b) w zapisie ,,852 85202 Niepubliczne domy pomocy spolecznej" w kolumnach 4 , 9  i 10 

kwote 3.704.350 zl zastepuje sie kwotq 3.799.174 zi, 

c)  w zapisie ,,852 85206 Prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie 

opiekunczej" w kolumnach 4 ,9  i 10 kwotq 400.000 zl zastqpuje siq kwotq 393.587 z1, 

d) w zapisie ,,852 85295 Srodki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzqcego 

z todzi  w interwencyjnym oirodku preadopcyjnym" w kolumnach 4, 5 i 6 kwote 

180.000 zt zastqpuje siq kwotq 162.000 zl, 

e) w zapisie ,,921 921 16 Biblioteki" w kolumnach 4, 5 i 8 kwotq 15.867.434 z1 zastqpuje 

siq kwotq 15.873.644 z1; 

f) w pozycji ,,0g61emn: 

- w kolumnie 4 kwotq 317.647.815 zl zastqpuje siq kwotq 317.524.436 zl, 



- w kolumnie 5 kwote 149.028.258 z1 zastepuje sie kwotq 148.816.468 zl, 

- w kolumnie 6 kwote 48.045.151 z1 zastepuje sie kwotq47.827.151 z1, 

- w kolumnie 8 kwote 100.983.107 zl zastepuje siq kwotq 100.989.3 17 zl, 

- w kolumnie 9 kwotq 168.619.557 zl zastepuje sie kwo$ 168.707.968 z1, 

- w kolumnie 10 kwote 48.208.214 zl zastepuje sie kwotq 48.296.625 zl; 

2) Tabela Nr 10 pn. ,,Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napojow 

alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan okreilonych w Miejskim Programie 

Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan 

okreSlonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii" otrzymuje brzmienie 

jak w zalqczniku Nr 3 do niniejszej uchwaly. 

16. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu w trybie 

przewidzianym dla aktow prawa miejscowego. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta todzi 



Uzasadnienie 

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

w budzecie miasta todzi  na 201 6 rok. 

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

L6 1 - 2 uchwaly). 

W budzecie na 2016 rok dokonuje siq zwiekszenia o kwotq 94.824 zl, z tego: 

9 dochodbw w Wydziale Budietu w powiatowym zadaniu pn. ,,8. Dotacje na zadania 

wlasne: f )  otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq biezqcych zadan wlasnych powiatu: 

- na Domy Pomocy Spolecznej"; 

9 wydatkbw w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi w powiatowym zadaniu 

pn. ,,Niepubliczne domy pomocy spolecznej". 

Powyzszego zwiqkszenia dokonuje siq w zwiqzku decyzjq Wojewody todzkiego Nr FB- 

1.311 1.2.176.2016 z dnia 9 listopada 2016 r. 

Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie dzialalnoici domow pomocy spolecznej 

(w formie jednorazowej dotacji w wysokoici 1.3 17 zl na mieszkanca). 

Zwiekszenie ~lanowanvch w budiecie miasta todzi na 2016 rok dochod6w i wdatk6w 

L6 3 - 4 uchwaly). 

W budiecie na 2016 rok dokonuje sie zwiqkszenia w Miejskim OSrodku Pomocy 

Spolecznej w Eodzi o kwotq 2.000 zl, z tego: 

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

jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostate: 

- dochody placowek opiekunczo - wychowawczych" w wysokoici 2.000 zt; 

9 wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Placowki 

opiekunczo - wychowawcze" w wysokoici 2.000 zt. 

Powyzsze zwiekszenie wynika z otrzymania, przez Dom Dziecka nr 13 w todzi darowizny, 

ktora przeznaczona zostanie na zakup aparatu shchowego dla wychowanki oraz paczek 

Swiqtecznych dla wychowank6w ww. Domu Dziecka. 





Zmiany w planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok wvdatkach (8 9 - 10 

uchwahr). 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq niiej wymienionych zmian: 

b zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoSci 1.823.460 zl z gminnego 

zadania pn. ,,Odsetki, oplaty i prowizje ad kredytow bankowych". 

Zmniejszenie planu wydatkow z tytulu odsetek od kredytow krajowych wynika 

z utrzymywania siq w miesiqcach styczen - paidziernik 2016 r. niskiej bazowej stopy 

procentowej WIBOR na poziomie 1,66 - 1,56%. 

b zwieksza siq wydatki w wysokoici 1.823.840 zl, z tego w: 

Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w wysokoici 1.563.840 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wyplaty odszkodowan". 

Powyisze wydatki dotyczq wyplaconych odszkodowan za niedostarczenie lokali 

socjalnych i obejmujq kwote zrealizowanych wyrok6w, ugod, nakazow i optat sqdowych 

oraz przewidywanych do realizacji odszkodowan za niedostarczenie lokali socjalnych. 

Zgodne z art. 256 ustawy o finansach publicznych odszkodowania za niedostarczenie 

lokali socjalnych placi siq tylko na podstawie tytulow wykonawczych, wyrokow lub ug6d 

sqdowych. 

Zanqdzie Inwestycji Miejskich w wysokoici 21.429 zl z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej ,,Zarzqd Inwestycji 

Miejskich. 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na wyplatq nagrod jubileuszowych dla 

pracownikow. 

Centrum Uslug Wsp6lnych w wysokoici 55.329 zl z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej ,,Centrum Uslug 

Wspolnych". 



Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na wypiatq nagrod jubileuszowych i odpraw 

emerytalnych dla pracownikow. 

Straiy Miejskiej w Eodzi w wysokoici 60.406 zt z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania pn. ,,Wydatki zaplanowane na dzialalnoSC Straiy Miejskiej". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na wypiatq nagrod jubileuszowych dla 

pracownikow. 

Miejskim Zespole ~tobk6w w Eodzi w wysokosci 65.484 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania pn. ,,Miejski Zesp6i Ziobkow". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na wypiaty nagrod jubileuszowych i odpraw 

emerytalnych. 

Powiatowym Unqdzie Pracy w todzi w wysokoici 16.920 zt z przeznaczeniem na 

realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Wydatki dotyczqce Powiatowego Urzqdu Pracy 

w Lodzi". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostana, na wypiatq odprawy emerytalnej. 

Zanqdzie Gospodarowania Odpadami w wysokosci 34.412 zt z przeznaczeniem na 

realizacje gminnego zadania pn. ,,Wydatki jednostki budzetowej - Zarzqd 

Gospodarowania Odpadami". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostana, na wypiaty nagrod jubileuszowych i odpraw 

emerytalnych. 

Wydziale Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa w wysokoici 5.640 zl z przeznaczeniem na 

realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki jednostki budzetowej - Schronisko dla 

Zwierzqt". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na wyptatq nagrod jubileuszowych dla 

pracownik6w. 



Zmiany w ~lanowanvch w budiecie miasta todzi na 2016 rok wvdatkach (6 11 - 12 

uchwah.). 

W budiecie na 2016 rok dokonuje siq niiej wymienionych zmian: 

9 zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietn w wysokoSci 17.500 zl w gminnym 

zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta 

(algorytm)"; 

9 zwiqkszenia wydatkow w Zarzqdzie Lokali Miejskich w wysokoici 17.500 zl 

z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacje zadan 

zgloszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)". 

Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na remonty siedziby Rady i Zarzqdu Osiedla Stoki 

w Lodzi przy ul. Zbocze 22. Powyzsza zmiana wynika z uchwaly Nr 111/22/2016 Rady 

Osiedla Stoki z dnia 6 czerwca 2016 r. 

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta todzi na 2016 rok wydatk6w (6 13 

uchwalv). 

Z Zarzqdu Inwestycji Miejskich dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 

45.000 zl z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Wykonanie projektu przebudowy ulicy 

Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosiowackiej do ul. Lawinowej - algorytm" 

do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn. ,,Wydatki 

na realizacjq zadan zgioszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)". 

Zgodnie z uchwalq Nr 138/24/2016 Rady Osiedla Stoki z dnia 5 wrzesnia 2016 r. Srodki 

przeznaczone zostanq na remont i wymianq instalacji elektrycznej oraz wykladzin w Zespole 

Szk61 Specjalnych nr 4 w todzi. 

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

1.140 z1 z nizej wymienionych gminnych zadan pn.: 

9 ,,Osiedle Zdrowie - Mania" w wysokoici 200 zl; 

9 ,,Osiedle im. J6zefa Montwiiia - Mireckiego" w wysokoici 940 zi; 



do Wydzialu Informatyki z przeznaczeniem na realizacjq grninnego zadania pn. ,,Zakup 

materialow eksploatacyjnych do drukarek i urzqdzen wielofunkcyjnych oraz oprogramowari 

antywirusowych dla Rad Osiedli". 

Powyiszych zmian dokonuje sie w zwiqzku z nizej wymienionymi uchwalami Rad Osiedli: 

J Nr 5911 9/16 Rady Osiedla Zdrowie -Mania z dnia 24 paidziemika 201 6 r. 

J Nr 3812012016 Rady Osiedla im. J6zefa Montwitla - Mireckiego z dnia 25 paidziernika 

2016 r. 

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

107.020 zl z nizej wymienionych gminnych z a d ~  pn.: 

9 ,,Osiedle Baluty - Centrum" w wysokoici 22.050 zl; 

9 ,,Osiedle ~r6dmieicie - Wsch6d" w wysokoici 2.000 zl; 

9 ,,Osiedle Stare Polesie" w wysokoici 23.369 zi; 

9 ,,Osiedle Gorniak" w wysokoici 23.783 zl; 

9 ,,Osiedle Karolew - Retkinia - Wsch6d" w wysokoici 12.913 zi; 

9 ,,Osiedle Baluty Zachodnie" w wysokoici 6.440 zl; 

% ,,Osiedle Julianow - Marysin - Rogi" w wysokoici 1.965 zl; 

9 ,,Osiedle Wzniesieli todzkich" w wysokoici 12.000 zl; 

9 ,,Osiedle Baluty - Doly" w wysokoici 2.500 zt; 

do Wydziatu Edukacji z przeznaczeniem na realizacje niiej wymienionych zadan: 

gminnych pn. : 

,,Szkoty podstawowe" w wysokoici 61.653 zi; 

,,Przedszkola" w wysokoici 10.3 19 zl; 

,,Przedszkola specjalne" w wysokoici 500 zl; 

,,Gimnazja" w wysokoici 3.800 zt; 

powiatowych pn. : 

,,Szko+y zawodowe" w wysokoSci 1.965 zl; 

,,Internaty i bursy szkolne" w wysokoici 23.783 z'r; 

,,Mlodziezowe Oirodki Socjoterapii" w wysokoici 5.000 zt. 

Powyzszych zmian dokonuje siq w zwivku z nizej wymienionymi uchwaiami Rad Osiedli: 



4 Nr 95/XVI/2016 Rady Osiedla Baiuty - Centmm z dnia 11 paidziemika 2016 r., zgodnie 

z ktorq irodki w wysokoici 10.150 zl przeznaczone zostan4 dla: 

- Przedszkola Miejskiego Nr 149 mieszczqcego siq w Eodzi przy ul. Murarskiej 42 

w wysokoici 2.350 zi na zakup komputera, 

- Szkoiy Podstawowe Nr 35 mieszczqcej siq w Lodzi przy ul. Tybury 4 w wysokoici 

2.300 z1 na zakup komputera, 

- Gimnazjum Nr 6 mieszczqcego siq w todzi  przy ul. Limanowskiego 124a w wysokoici 

3.000 z1 na zakup sprzqtu sportowego, 

- Szkoly Podstawowej Nr 55 mieszczqcej siq w Lodzi przy ul. Mackiewicza 9 

w wysokoici 2.500 zi na zakup iawek na boisko sportowe, 

J Nr 92/XVI/2016 Rady Osiedla Baiuty - Centmm z dnia 11 paidziemika 2016 r., zgodnie 

z kt6rq irodki w wysokoici 5.900 zl przeznaczone zostang dla: 

- Szkoiy Podstawowej Nr 24 mieszczqcej siq w todzi  przy ul. Ciesielskiej 14a 

w wysokoici 1.000 zi na nagrody w konkursie kolqd, 

- Przedszkola Miejskiego Nr 202 mieszczqcego siq w todzi  przy ul. Sqdziowskiej 8/10 

w wysokoici 500 zi na nagrody w konkursie plastyczno - technicznym, 

- Szkoiy Podstawowej nr 65 mieszczqcej siq w todzi  przy ul. Pojezierskiej 10 

w wysokoici 800 zl na nagrody w konkursie sportowym, 

- Szkoly Podstawowej Nr 54 mieszczqcej siq w todzi przy ul. Wrobla 5 w wysokoici 

500 zi na nagrody w konkursie sportowym, 

- Przedszkola Specjalnego Nr 1 mieszczqcego siq w todzi przy ul. Gandhiego 26 

w wysokoici 500 zt na nagrody w konkursie sportowym, 

- Przedszkola Nr 73 mieszczqcego siq w todzi  przy ul. Gandhiego 3 w wysokoici 500 zi 

na nagrody w konkursie plastycznym i tanecznym, 

- Szkoiy Podstawowej Nr 35 mieszczqcej siq w Lodzi przy ul. Tybury 4 w wysokoici 

800 zi na poczqstunek i nagrody w konkursie podczas spotkania Swiqteczno - 

noworocznego, 

- Przedszkola Nr 49 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Murarskiej 42 w wysokoici 500 zl 

na nagrody w konkursie origami, 

- Gimnazjum Nr 6 mieszczqcego siq w Lodzi przy ul. Limanowskiego 124a w wysokoici 

800 zi na narody w konkursie sportowym, 





J Nr 76/XXV/2016 Rady Osiedla Baluty Zachodnie z dnia 10 paidziernika 2016 r., zgodnie 

z ktorq Srodki w wysokoici 6.440 zi przeznaczone zostanq dla: 

- Szkoly Podstawowej Nr 116 mieszczqcej siq w Lodzi przy ul. Ratajskiej 214 

w wysokoici 1.440 zl na organizacjq imprezy mikolajkowej dla dzieci, 

- Miodziezowego Oirodka Socjoterapii Nr 2 mieszczqcego siq w todzi przy 

ul. Spadkowej 11 w wysokoSci 5.000 zl na organizacjq imprezy mikolajkowej dla 

podopiecznych ww. Oirodka; 

J Nr 169/24/2016 Rady Osiedla Julianow - Marysin - Rogi" z dnia 1 1 paidziernika 2016 r., 

zgodnie ktorq Srodki wysokoici 1.965 zl przeznaczone zostanq dla Zespoiu Szk61 

Geodezyjno Technicznych mieszczqcego siq w todzi  przy ul. Skrzydlatej 15 na wymianq 

okna w pracowni geodezyjnej; 

J Nr 63/XIII/2016 Rady Osiedla Wzniesien t6dzkich z dnia 14 pazdziernika 2016 r., 

zgodnie z kt6rq Srodki w wysokoici 12.000 zi przeznaczone zostanq dla Szkoly 

Podstawowej Nr 142 mieszczqcej siq w todzi  przy ul. tupkowej 6 na wykonanie remontu 

iazienki; 

J Nr 89/27/2016 Rady Osiedla Baluty - Doiy z dnia 10 paidziemika 2016 r., zgodnie 

z ktorq Srodki wysokoSci 2.500 zl przeznaczone zostanq dla Szkoly Podstawowej Nr 58 

mieszczqcej siq w todzi  przy ul. Mlynarskiej 42/46 na zakup nagr6d dla uczestnikow 

imprezy Srodowiskowej w okazji ~ w i q t  Boiego Narodzenia. 

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

8.130 zl z gminnych zadari pn.: 

9 ,,Osiedle Baluty - Centrum" w wysokoSci 4.500 zl; 

9 ,,Osiedle Baluty - Doiy" w wysokoici 3.630 zl; 

do Miejskiego Oirodka Pomocy Spolecznej w todzi z przeznaczeniem na realizacjq 

gminnego zadania pn. ,,Domy dziennego pobytu". 

Powyzszych zmian dokonuje siq w zwiqzku z nizej wymienionymi uchwatami Rad Osiedli: 

J Nr 93/XVI/2016 Rady Osiedla Baluty - Centrum z dnia 11 paidziernika 2016 r., zgodnie 

z ktorq Srodki w wysokoici 4.500 zi przeznaczone zostanq dla Domu Dziennego Pobytu 

w todzi  mieszczqcego sic w todzi  przy ul. Wroclawskiej 10 na zakup stoi6w, 

J Nr 87/27/2016 Rady Osiedla Baiuty - Doiy z dnia 10 paidziemika 2016 r., zgodnie 

z ktorq Srodki w wysokoici 3.630 zi przeznaczone zostanq dla Domu Dziennego Pobytu 

mieszczqcego siq w todzi  przy ul. Organizacji WIN 37 na zakup krzesei i stol6w. 



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

6.210 zt z gminnych zadan pn.: 

P ,,Osiedle Radogoszcz" w wysokosci 3.820 zl; 

P ,,Osiedle Baluty - Centrum" w wysokoSci 1.390 zl; 

P ,,Osiedle ~r6dmieicie - Wsch6d" w wysokoici 1.000 zl 

do Wydzialu Kultury z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Biblioteki". 

Powyzszych zmian dokonuje siq w zwiqzku z nizej wymienionymi uchwalami Rad Osiedli: 

J Nr 136/XVII/2016 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 14 listopada 2016 r., zgodnie 

z ktorq Srodki w wysokoici 3.820 zl przeznaczone zostanq na zakup ksiqzek dla: 

- Miejskiej Biblioteki Publicznej t 6 d i  - Baluty Filia Nr 10 mieszczqcej siq w todzi przy 

ul. I1 Listopada 79 kwota 1.020 zl, 

- Miejskiej Biblioteki Publicznej Lodi - Baluty Filia Nr 18 mieszczqcej siq w todzi przy 

ul. Wodnika 7 kwota 1.400 zi, 

- Miejskiej Biblioteki Publicznej t 6 d i  - Baiuty Filia nr 28 mieszczqcej siq w todzi przy 

ul. Motylowej 13 kwota 1.400 zl; 

J Nr 99/XVII/2016 Rady Osiedla Baluty - Centrum z dnia 25 paidziemika 2016 r., 

zgodnie z kt6rq Srodki w wysokoici 1.390 zl przeznaczone zostanq dla Miejskiej 

Biblioteki Publicznej Lodi - Baluty Filia Nr 3 mieszczqcej siq w todzi przy 

ul. Osiedlowej 6 na zakup radioodtwarzacza, gry na konsole Xbox 360 dla dzieci oraz 

ksizgek; 

J Nr 130/18/2016 Rady Osiedla SrodmieScie - Wsch6d z dnia 27 paidziemika 2016 r., 

zgodnie z kt6rq Srodki w wysokoSci 1.000 zl przeznaczone zostanq dla Miejskiej 

Biblioteki Publicznej Filia nr 4 mieszczqcej siq w Lodzi przy ul. Pomorskiej 96A na zakup 

tablicy sucho - Scieralnej oraz nowoSci wydawniczych. 

W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 20.000 zl 

z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Modemizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej 

nr 149 w Lodzi - ul. Tatrzanska 69a - algorytm" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego 

zadania pn. ,,Doposazenie budynku powstajqcego w ramach budzetu obywatelskiego - Szkota 

Podstawowa nr 149 w todzi  - ul. Tatrzanska 69a - algorytm". 

Powyiszego przeniesienia dokonuje siq w zwiqzku z uchwalq Nr 97/21/2016 Rady Osiedla 

Zarzew z dnia 30 sierpnia 2016 r. 



W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci 1.775 zl 

w gminnym zadaniu pn. ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow 

Alkoholowych - zajqcia dodatkowe dla dzieci i miodziezy szk61 kodzkich" 

Przeniesione Srodki przeznaczone zostanq na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytuiu 

zawartych um6w - zlecen z osobami prowadzqcymi zajqcia oraz z osobami sprawujqcymi 

opiekq nad uczestnikami zajqd, jakie odbywajq siq w placowkach oiwiatowych. 

W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi dokonuje si? przeniesienia wydatkow 

w wysokoici 6.413 zl z gminnego zadania pn. ,,Prowadzetie placowek wsparcia dziennego 

w formie opiekunczej" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. ,,Wydatki na 

utrzymanie oirodkow pomocy spolecznej". 

Przeniesienia dokonuje siq w zwiqzku z koniecznoiciq zaptacenia odprawy poimiertnej. 

2r6diem sfinansowania sq oszczqdnoici Srodkow jakie powstaly w miesiqcu sierpniu br. 

w Ognisku Wychowawczym przy ul. Giewont i przy ul. Jaracza, ktore byly nieczynne 

z powodu zaplanowanych w budynku szkolnym prac remontowych oraz z powodu wyjazdu 

dzieci na kolonie letnie lub do rodzin. 

W Miejskim OSrodku Pomocy spolecznej w todzi  dokonuje siq przeniesienia wydatkow 

w wysokosci 18.000 z l  w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumien (umow) 

miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego, z powiatowego zadania pn. , ,~rodki 

przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzqcego z todzi w intenvencyjnym oSrodku 

preadopcyjnym" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn. , ,~rodki przeznaczone 

na pokrycie procentowego udziaiu gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzqcego 

z todzi  w interwencyjnym oirodku preadopcyjnym". 

Z uwagi na podpisanie porozumien w sprawie przyjqcia oraz warunkow pobytu i wysokoici 

wydatkow na utrzymanie dzieci w Intenvencyjnym Oirodku Preadopcyjnym prowadzonym 

na zlecenie Wojewodztwa todzkiego Miasto t o d i  jest zobowiqzane do ponoszenia 

wydatkow w tym zakresie. W zwiqzku z umieszczeniem dzieci w OSrodku, Miasto Lodi, jako 

wiaiciwe ze wzglqdu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 



pienvszy w pieczy zastqpczej, zobowiqzuje siq do ponoszenia wydatkow w kwocie srednich 

miesiqcznych wydatkow przeznaczonych na utrzymane dziecka w OSrodku zgodnie z art. 191 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 201 1 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej 

w podziale na irodia finansowania. W zwiqzku z powyiszym konieczne jest zabezpieczenie 

Srodkow na pokrycie procentowego udziatu gminy w ogolnych wydatkach. 

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

w sprawie uchwalenia budietu miasta todzi na 2016 rok (6 15 uchwah~). 

Powyzsze dotyczy zmian: 

9 Zalqcznika Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z hudzetu 

miasta Lodzi na 2016 rok", ktore wynikajq: 

ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. ,,Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach 

ubiegiych z budzetu pdstwa na realizacjq z a d d  z zakresu administracji rzqdowej" 

o kwote 200.000 zl; 

ze zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn. ,,Niepubliczne domy pomocy spoiecznej" 

o kwotq 94.824 zt; 

ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. ,,Prowadzenie plachwek wsparcia dziennego 

w formie opiekunczej" o kwotq 6.413 zl; 

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

pochodzqcego z todzi  w interwencyjnym osrodku preadopcyjnym" o kwotq 18.000 zi; 

ze zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn. ,,Bibliotekin o kwote 6.210 zi; 

9 Tabeli Nr 10 pn. ,,Dochody z tytuiu wydawania zezwolen na sprzedak napojow 

alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan okreilonych w Miejskim Programie 

Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. Wydatki na realizacje zadan 

okreilonych w Miejskim Programie Przeciwdziatania Narkomanii", kt6re zostaly ujqte 

w jednolitym tekicie stanowiqcym zalqcznik Nr 3 do niniejszej uchwaiy. 




















