
Druk Nr 35112016

Projektz dniaLOgrudnia 2016 r.

z dnia

w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi 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 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 12 pkt 5 w zwiazku z art. 91

i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie powiatowym (Dz. U.

z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miejska

w Lodzi

uchwala, co nastepuje:

§ 1. Zwieksza sie dochody budzetu miasta Lodzi na 2016 rok 0 kwote

Zwiekszenia dochodow dokonano w:

dziale 801 - Oswiata i wychowanie 0 kwote

rozdziale 80130 - Szkoly zawodowe

dochody biezace w tym: na programy finansowane z udzialern srodkow,

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

powiatowym zadaniu pn. ,,8.2. Srodki finansowe pochodzace ze zrodel

zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi: 347) Projekty Erasmus+

2016/2018 - "Staze europejskie droga do sukcesu";

zgodnie z zalacznikiem Nr 1.

§ 2. Zwieksza sie wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok 0 kwote

67.092 zl

67092 zl
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Zwiekszenia wydatkow dokonano w:

dzia1e 801 - Oswiata i wychowanie

rozdzia1e 80130 - Szkoly zawodowe

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem srodkow, 0 ktorych

mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowym zadaniu pn. .Projekt "State europejskie droga do sukcesu";

zgodnie z zalacznikiern Nr 2.

§ 3. Zwieksza sie doehody budzetu miasta Lodzi na 2016 rok 0 kwote

Zwiekszenia dochodow dokonano w:

dzia1e 852 - Pomoe spoleczna

rozdzia1e 85214 - Zasilki i pomoe w naturze oraz skladki na ubezpieczenia

emeryta1ne i rentowe

doehody biezace

gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale doehody: e) pozostale: - inne";

zgodnie z zalacznikiem Nr 1.

§ 4. Zwieksza sie wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok 0 kwote

Zwiekszenia wydatkow dokonano w:

dzia1e 852 - Pomoe spoleczna

rozdzia1e 85214 - Zasilki i pomoe w naturze oraz skladki na ubezpieczenia

emeryta1ne i rentowe

grupie wydatkow - Swiadczenia na rzeez osob fizyeznyeh

gminnyrn zadaniu pn. .Zasilki i pomoe w naturze";

zgodnie z zalacznikiem Nr 2.

§ 5. Zmniejsza sie wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok 0 kwote

94.349 zl

94.349 zl

67.000 zl



11.000 zl

17.000 zl

8.500 zl

WiFi w Publicznym
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Zmniejszenia wydatk6w dokonano w:

1) dziale 758 - Rozne rozliczenia 0 kwote

rozdziale 75818 - Rezerwy og61ne i celowe

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. .Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez

jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)";

2) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 0 kwote

rozdziale 90095 - Pozostala dzialalnosc

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. .Wykonanie oswietlenia, remont i wyposazenie

placu zabaw przy ul. Pasiecznej - algorytm";

zgodnie z zalacznikiem Nr 2.

§ 6. Zwieksza sie wydatki budzetu miasta Lodzi na 2016 rok 0 kwote

Zwiekszenia wydatk6w dokonano w:

1) dziale 801 - Oswiata i wychowanie 0 kwote

a) rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe

grupie wydatk6w - Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. "Wydatki na realizacje zadan zgloszonych przez

jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)",

b) rozdziale 80104 - Przedszkola

grupie wydatk6w - Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. .Wydatki na realizacje zadan zgloszonych przez

jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)",

c) rozdziale 80110 - Gimnazja 20.000 zl

- grupie wydatk6w - Zadania statutowe 11.500 zl

gminnym zadaniu pn. "Wydatki na realizacje zadan zgloszonych przez

jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)",

- grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. .Jnstalacja sieci

47.000 zl

20.000 zl

67.000 zl

58.000 zl
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Gimnazjum nr 16 w Lodzi - ul. Syrenki 19a - algorytm",

d) rozdziale 80120 - Licea ogolnoksztalcace 10.000 zl

grupie wydatkow - Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. .Wydarki na realizacje zadan zgloszonych

przezjednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";

2) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 kwote

rozdziale 92116 - Biblioteki

grupie wydatkow - Dotacje

gminnym zadaniu pn. .Biblioteki (algorytm);

zgodnie z zalacznikiem Nr 2.

§ 7. Dokonuje sie przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi

na 2016 rok wydatkow:

1) w dziale 750 - Administracja publiczna kwote

rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnosc

z grupy wydatkow - Zadania statutowe

gminnego zadania pn. "Osiedle 33"

do grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy

na realizacje gminnego zadania pn. "Osiedle Nr 33 - zakupy majatkowe'';

2) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwote

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnosc

grupy wydatkow - Zadania statutowe

gminnego zadania pn. "Osiedle Olechow - Janow"

do:

dzialu 801 - Oswiata i wychowanie

rozdzialu 80101 - Szkoly podstawowe

grupy wydatkow - Zadania statutowe

na realizacje gminnego zadania pn. "Szkoly podstawowe";

9.000 zl

4.749 zl

10.078 zl
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3) z dzialu 750 - Administracja publiczna

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnosc

grupy wydatk6w - Zadania statutowe

gminnych zadan pn:

a) "Osiedle Radogoszcz"

b) "Osiedle im. 16zefa Montwilla-Mireckiego"

do:

dzialu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdzialu 92116 - Biblioteki

grupy wydatk6w - Dotacje

na realizacje gminnego zadania pn. .Biblioteki";

5.200 zl,

1.488 zl,

6.688 zl

4) w dziale 852 - Pomoc spoleczna kwote

rozdziale 85203 - Osrodki wsparcia

grupie wydatk6w - Dotacje

z powiatowego zadania pn. "Prowadzenie domu dla matek z rnaloletnimi

dziecmi i kobiet w ciazy"

na realizacje gmmnego zadania pn. .Zapewnienie schronienia

bezdomnym";

5) w dziale 852 - Pomoc spoleczna kwote

rozdziale 85201 - Plac6wki opiekunczo - wychowawcze

grupy wydatk6w - Dotacje

powiatowego zadania pn. "Srodki przekazywane na pokrycie koszt6w

utrzymania wychowank6w bedacych mieszkancami Powiatu Lodz

umieszczonych w plac6wkach opiekunczo-wychowawczych dzialajacych

na terenie innych powiatow"

do grupy wydatk6w - Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

na realizacje powiatowego zadania pn. .Pomoc na usamodzielnienie

i kontynuowanie nauki dla os6b opuszczajacych po osiagnieciu

pelnoletnosci plac6wki opiekunczo - wychowawcze";

6) w dziale 852 - Pomoc spoleczna kwote

8.000 zl

35.000 zl

45.000 zl
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20.000 zla) z rozdzialu 85204 - Rodziny zastepcze

grupy wydatk6w - Dotacje

powiatowego zadania pn. "Srodki przeznaczone na pokrywanie

wydatkow na dziecko, mieszkanca Lodzi umieszczone w rodzinie

zastepczej zamieszkalej na terenie innego powiatu nit Powiat Lodz",

25.000 zlb) z rozdzialu 85295 - Pozostala dzialalnosc

grupy wydatk6w - Dotacje

powiatowego zadania pn. "Srodki przeznaczone na utrzymanie dziecka

pochodzacego z Lodzi w interwencyjnym osrodku preadopcyjnym",

do:

rozdzialu 85201 - Placowki opiekunczo - wychowawcze

grupy wydatkow - Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

na realizacje powiatowego zadania pn. .Pomoc na usamodzielnienie

i kontynuowanie nauki dla osob opuszczajacych po osiagrueciu

pelnoletnosci placowki opiekunczo - wychowawcze";

zgodnie z zalacznikiem Nr 2.

§ 8. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Lodzi.

§ 9. W uchwale NrXXII/531/15 Rady Miejskiej w Lodzi zdnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego

z 2016 r. poz.l 017), Zalacznik Nr 1 pn. .Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych

z budzetu miasta Lodzi na 2016 rok" otrzymuje brzmienie jak w zalaczniku Nr 3 do niniejszej

uchwaly.

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

przewidzianym dla akt6w prawa miejscowego.

Tomasz KACPRZAK
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Uzasadnienie

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zrman budzetu oraz zmian

w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok.

Zwiekszenie planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok dochod6w i wydatk6w

(§ 1 -2 uchwaly).

W budzecie na 2016 rok dokonuje sie nizej wymienionych zmian:

» zwiekszenia dochodow w Wydziale Budzetu w wysokosci 67.092 zl w powiatowym

zadaniu pn. ,,8.2. Srodki finansowe pochodzace ze zrodel zagranicznych niepodlegajacych

zwrotowi: 347) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Staze europejskie droga do sukcesu";

» wydatk6w w Wydziale Edukacji w wysokosci 67.092 zl z przeznaczeniem na realizacje

powiatowego zadania pn. .Projekt "Staze europejskie droga do sukcesu".

Realizacja, przez Zespol Szk61Ponadgimnazjalnych nr 22 W Lodzi, projektu przewidziana

jest na lata 2016 - 2018. Calkowita wartosc projektu wynosi 596.236,94 zl.

Projekt ma glownie na celu podniesienie kompetencji uczniow w zakresie przygotowania

do wejscia na rynek pracy, dzielenie sie doswiadczeniami i nawiazanie kontakt6w

miedzyludzkich, praktyczne doskonalenie jezykow obcych.

Srodki przeznaczone zostana m. in. na: zakup uslug zwiazanych z orgamzacja

stazy/praktyk zawodowych uczniow realizowanych u partnera zagranicznego

w Portugalii.

Zwiekszenie planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok dochod6w i wydatk6w

(§ 3 - 4 uchwaly).

W budzecie na 2016 rok dokonuje Sly zwiekszenia w Miejskim Osrodku Pomocy

Spolecznej w Lodzi 0 kwote 94.349 zl, z tego:

» dochodow w gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne";

» wydatk6w z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn. .Zasilki pomoc

w naturze".
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W zwiazku ze zwrotem srodkow, przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, za uslugi

pogrzebowe sfinansowane przez Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi dokonuje sie

ww. zwiekszenia.

Zrniany w planowanych w budzecie rniasta Lodzi na 2016 rok wvdatkach (§ 5 - 6

uchwaly).

W budzecie na 2016 rok dokonuje sie nizej wymienionych zmian:

» zmniejszenia wydatkow w wysokosci 67.000 zl, z tego w:

Wydziale Budzetu w wysokosci 47.000 zl w gminnym zadaniu majatkowyrn pn.

.Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pornocnicze Miasta

(algorytm)";

Wydziale Gospodarki Kornunalnej w wysokosci 20.000 zl w gmmnym zadaniu

majatkowym pn. "Wykonanie oswietlenia, remont i wyposazenie placu zabaw przy

ul. Pasiecznej - algorytm";

» zwiekszenia wydatkow w wysokosci 67.000 zl, z tego w:

Wydziale Edukacji w wysokosci 58.000 zl z przeznaczeniern na realizacje nizej

wymienionych zadan:

• gminnego pn. .Wydatki na realizacje zadan zgloszonych przez jednostki pornocnicze

miasta (z algorytmu)" w wysokosci 39.500 zl;

• powiatowego pn. "Wydatki na realizacje zadan zgloszonych przez jednostki

pomocnicze miasta (z algorytmu)" w wysokosci 10.000 zl;

• gminnego majatkowego pn. .Jnstalacja sieci WiFi w Publicznym Gimnazjum nr 16

w Lodzi - ul. Syrenki 19a - algorytm" w wysokosci 8.500 zl;

Powyzszych zrman dokonuje sie w zwiazku z nizej wymienionymi uchwalami Rady

Osiedla Radogoszcz z dnia 14listopada 2016 r.:

./ Nr 138/XVII/2016, zgodnie z ktora srodki w wysokosci 20.000 zl przeznaczone

zostana dla Publicznego Gimnazjum nr 16 na instalacje sieci WiFi oraz remont

pracowni komputerowej,
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../ Nr 1431XVII/2016, zgodnie z ktora srodki w wysokosci 3.000 zl przeznaczone zostana

dla Przedszkola Miejskiego nr 16 na doposazenie ogr6dka przedszkolnego w zabawki

dla dzieci,

../ Nr 1441XVIII2016, zgodnie z ktora srodki w wysokosci 3.000 zl przeznaczone zostana

dla Przedszkola Miejskiego nr 97 na zakup krzeselek dla dzieci,

../ Nr 1451XVIII2016, zgodnie z ktora srodki w wysokosci 3.000 zl przeznaczone zostana

dla Przedszkola Miejskiego nr 204 na zakup stolow i krzeselek dla dzieci,

../ Nr 1471XVII/2016, zgodnie z ktora srodki w wysokosci 8.000 zl przeznaczone zostana

dla Przedszkola Miejskiego nr 235 na wymiane drzwi do pomieszczen,

../ Nr 148IXVII12016, zgodnie z ktora srodki w wysokosci 8.000 zl przeznaczone zostana

dla Szkoly Podstawowej nr 122 na zakup komputer6w i rzutnika multimedialnego,

../ Nr 1491XVII/2016, zgodnie z ktora srodki w wysokosci 3.000 zl przeznaczone zostana

dla Szkoly Podstawowej nr 184 na zakup sprzetu sportowego,

../ Nr 151IXVII12016, zgodnie z ktora srodki w wysokosci 10.000 zl przeznaczone

zostana dla Zespolu Szk61 Ogolnoksztalcacych nr 4 na zakup sprzetu sportowego.

Wydziale Kultury w wysokosci 9.000 zl z przeznaczeniem na realizacje gminnego

zadania pn. .Biblioteki (algorytm)".

Powyzszych zmian dokonuje sie w zwiazku z nizej wymienionymi uchwalami Rady

Osiedla Radogoszcz z dnia 14 listopada 2016 r.:

../ Nr 140IXVIII2016 zgodnie, z ktora srodki w wysokosci 3.000 zl przeznaczone zostana

na doposazenie Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej Lodz - Baluty,

../ Nr 1411XVII12016 zgodnie, z ktora srodki w wysokosci 3.000 zl przeznaczone zostana

na doposazenie Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej Lodz - Baluty,

../ Nr 142IXVII/2016 zgodnie, z ktora srodki w wysokosci 3.000 zl przeznaczone zostana

na doposazenie Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej Lodz - Baluty,

Przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok wydatk6w (§ 7

uchwaly).

W Biurze ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje sie przeniesienia wydatk6w w wysokosci

4.749 zl z gminnego zadania pn. "Osiedle 33" z przeznaczeniem na realizacje gminnego

zadania majatkowego pn. "Osiedle Nr 33 - zakupy majatkowe".
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Powyzszej zmiany dokonuje sie zgodnie z uchwala Nr 61/24/2016 Rady Osiedla 33 z dnia

25 listopada 2016 r.

Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje sie przeniesienia wydatkow w wysokosci

10.078 zl z gminnego zadania pn. "Osiedle Janow" do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem

na realizacje gminnego zadania pn. "Szkoly podstawowe".

Powyzszych zmian dokonuje sie w zwiazku z nizej wymienionymi uchwalami Rady Osiedla

Olechow Janow:

./ Nr 92IXIXl2016 z dnia 6 pazdziernika 2016 r. zgodnie, z ktora srodki w wysokosci

1.500 zl przeznaczone zostana dla Szkoly Podstawowej Nr 205 przy ul. Dabrowki 1 na

wykonanie scenografii sali i oprawy artystycznej uroczystosci wigilijnej w postaci: choru,

jaselek, strojow oraz nagrod dla wystepujacych dzieci,

./ Nr 93/XIXl2016 z dnia 6 pazdziernika 2016 r. zgodnie, z ktora srodki w wysokosci

6.000 zl przeznaczone zostana dla Szkoly Podstawowej Nr 205 przy ul. Dabrowki 1 na

wyposazenie klasy dydaktyczno - programowej (zakup 10 szt. tabletow wraz

Z oprogramowaniem),

./ Nr 100IXXl20 16 z dnia 7 listopada 2016 r. zgodnie, z ktora srodki w wysokosci 2.578 zl

przeznaczone zostana na doposazenie Szkoly Podstawowej Nr 205 przy ul. Dabrowki 1.

Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje sie przeniesienia wydatkow w wysokosci

6.688 zl z gminnych zadan pn.:

~ "Osiedle Radogoszcz" w wysokosci 5.200 zl;

~ "Osiedle im. J6zefa Montwilla-Mireckiego'' w wysokosci 1.488 zl;

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

Powyzszych zmian dokonuje sie w zwiazku z nizej wymienionymi uchwalami Rad Osiedli:

./ Nr 156IXVIII2016 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 30 listopada 2016 r. zgodnie,

z ktora srodki w wysokosci 5.200 zl przeznaczone zostana na zakup ksiazek

i audiobookow dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Lodz - Baluty dla:

- Filii ill 10 mieszczacej sie w Lodzi przy'ul. 11 Listopada 79 kwota 1.200 zl,

- Filii ill 18 przy ul. Wodnika 7 kwota 2.000 zl,

- Filii ill 28 przy ul. Motylowej 13 kwota 2.000 zl,
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./ Nr 48/22/2016 Rady Osied1a im. J6zefa Montwilla - Mireckiego z dnia 28 listopada

2016 r. zgodnie, z ktora srodki w wysokosci 1.488 zl przeznaczone zostana dla Miejskiej

Biblioteki Publicznej Filii nr 3 przy ul. Perla 9 na zakup wyposazenia stanowisk

komputerowych, doposazenie czytelni i kacika dla dzieci.

W Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej w Lodzi dokonuje sie przeniesienia wydatk6w

w wysokosci 8.000 zl z powiatowego zadania pn. .Prowadzenie domu dla matek

z maloletnimi dziecmi i kobiet w ciazy" z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn.

.Zapewnienie schronienia bezdomnym".

Z uwagi na niepelne wykorzystanie miejsc w Domu Samotnej Matki powstaly oszczednosci

srodkow, kt6re przeznaczone zostana na wydatki zwiazane z udzieleniem schronienia

bezdomnym, zapewnienie posilku oraz niezbednego ubrania osobom tego pozbawionym

w schroniskach i noc1egowniach.

W Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej w Lodzi dokonuje sie przeniesienia wydatk6w

w wysokosci 80.000 zl z nizej wymienionych powiatowych zadan, wykonywanych na

podstawie porozumien (um6w) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego pn.:

~ "Srodki przekazywane na pokrycie koszt6w utrzymania wychowank6w bedacych

mieszkancami Powiatu Lodz umieszczonych w plac6wkach opiekunczo-wychowawczych

dzialajacych na terenie innych powiat6w" w wysokosci 35,000 zl;

~ "Srodki przeznaczone na pokrywanie wydatk6w na dziecko, mieszkanca Lodzi

umieszczone w rodzinie zastepczej zamieszkalej na terenie innego powiatu niz Powiat

Lodz" w wysokosci 20.000 zl;

~ "Srodki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzacego z Lodzi w interwencyjnym

osrodku preadopcyjnym" w wysokosci 25.000 zl;

z przeznaczeniem na realizacje powiatowego zadania pn. .Pomoc na usamodzielnienie

i kontynuowanie nauki dla os6b opuszczajacych po osiagnieciu pelnoletnosci plac6wki

opiekunczo - wychowawcze".

W zwiazku z wieksza liczba wychowank6w opuszczajacych po osiagnieciu pelnoletniosci

plac6wki opiekunczo - wychowawcze a korzystajacych z pomocy na usamodzielnienie

i kontynuowanie nauki zachodzi koniecznosc zwiekszenia srodkow na ww. zadanie.
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Zrniany w uchwale Nr XXII/531115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budzetu rniasta Lodzi na 2016 rok (§ 9 uchwaly).

Powyzsze dotyczy zmian Zalacznika Nr 1 pn. .Zestawienie planowanych kwot dotacji

udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2016 rok", ktore zostaly ujete w jednolitym tekscie

stanowiacym zalacznik Nr 3 do niniejszej uchwaly.










































