
ZARZ;\DZENIE Nr~61t NII/18 

PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia <g czerwca 2018 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urz~du Miasta Lodzi 

oraz w planie dochodow i wydatkow budzetu miasta Lodzi na 2018 rok. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 

gminnym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1875,2232 z 2018 poz.130) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Oz. U. z 2017 r. poz.1868 

z 2018 r. poz.130). art. 247 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 

(Oz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz uchwaly Nr LXIIII1631117 Rady 

Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budzetu Miasta Lodzi 

na 2018 rok (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2018 r. poz.1540). 

zarz~dzam, co nast~puje: 

~ 1. W zarzqdzeniu Nr 8437/VIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 17 maja 2018 r. 

w spraviie zmian w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi oraz w planie dochod6w 

i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2018 rok, zalqcznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak 

w zalqczniku do niniej szego zarzqdzenia. 

~ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania z mOCq obowiqzujqcq 

od 17maja2018r. 



Zestawienie 

Zal~cznik 

do zarz~dzenia Nr36llNII/17 

Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 1 czerwca 2017 r. 

Zal~cznik N r 1 

do zarz~dzenia Nr 8437NII/18 

Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 17 maja 2018 r. 

zmian w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2018 rok 

w zl 

Dzial Rozdz. § Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia 

1 2 3 4 5 6 

Zmiany po stronie dochodow 5155178,00 7445461,47 

Gmina 5155178,00 7397275,47 

W'ydzial Budzetu 
600 Transport i lqcznosc 1 368579,00 

60004 Lokalny transport zbiorowy 1 368579,00 
6257 Dotacje celowe w ramach 

programow finansowanych z 
udzialem srodkow europejskich 
oraz srodkow, 0 ktorych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub platnosci w ramach budzetu 
srodkoweuropejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorzqdu terytorialnego 1 368579,00 
na zadanie pn. "8.2 Srodki 
finansowe pochodzqce ze :hodel 
zagranicznych niepodlegajqcych 
zwrotowi: 449) Srodki na realizacjy 
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1 2 3 4 5 6 
programu pn.: Integracja r6znych 
system6w transportu zbiorowego 
poprzez rozbudow~ w~z16w 
przesiadkowych w wojew6dztwie 
16dzkim" 

710 Dzialalnosc uslugowa 4627978,00 4498408,00 
71012 Zadania z zakresu geodezj i i 

kartografii 4627978,00 4498408,00 
2007 Dotacje celowe w ramach 

program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europej skich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub platnosci w ramach 
budzetu srodk6w europejskich, z 
wylqczeniem dochod6w 
klasyfikowanych w paragrafie 205 109020,00 

2009 Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub platnosci w ramach 
budzetu srodk6w europejskich, z 
wylqczeniem dochod6w 
klasyfikowanych w paragrafie 205 14256,00 

2057 Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub platnosci w ramach budzetu 
srodk6weuropejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorzqdu terytorialnego 166328,00 

6207 Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub platnosci w ramach 
budzetu srodk6w europej skich, z 
wylqczeniem dochod6w 
klasyfikowanych w paragrafie 625 3820891,00 

6209 Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 499659,00 
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1 2 3 4 5 6 
6 ustawy, lub platnosci w ramach 
budzetu srodk6w europejskich, z 
wyl~czeniem dochod6w 
klasyfikowanych w paragrafie 625 

6257 Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub platnosci w ramach budzetu 
srodk6weuropejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorz~du terytorialnego 4461 650,00 
w zadaniu pn. "8.2 Srodki 
finansowe pochodz~ce ze zr6del 
zagranicznych niepodlegaj~cych 
zwrotowi: 413) Srodki na realizacjy 
projektu pn. "Budowa system6w 
teleinformatycznych wspieraj~cych 
realizacjy I Etapu Programu 
Inteligentna Polityka Spoleczna w 
Lodzi - IPS- Etap I _"R" 

2007 Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub platnosci w ramach 
budzetu srodk6w europej skich, z 
wyl~czeniem dochod6w 
klasyfikowanych w paragrafie 205 15034,00 

2009 Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europej skich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub platnosci w ramach 
budzetu srodk6w europejskich, z 
wylqczeniem dochod6w 
klasyfikowanych w paragrafie 205 1 966,00 

6207 Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub platnosci w ramach 
budzetu srodk6w europej skich, z 
wylqczeniem dochod6w 
klasyfikowanych w paragrafie 625 33236,00 
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1 2 3 4 5 6 
6209 Dotacje celowe w ramach 

program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub platnosci w ramach 

I 
budzetu srodk6w europej skich, z 
wylqczeniem dochod6w 
klasyfikowanych w paragrafie 625 4346,00 
na zadanie pn. "8.2 Srodki 
finansowe pochodzqce ze zr6del 
zagranicznych niepodlegajqcych 
zwrotowi: 158) Projekt "Budowa 
system6w teleinformatycznych 
wspierajqcych realizacjy I Etapu 
Programu Inteligentna Polityka 
Spoleczna w Lodzi - IPS - Etap I" 

750 Administracja publiczna 90415,47 
75011 Urzydy wojew6dzkie 90415,47 

2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budzetu panstwa na realizacj y 
zadan biezqcych z zakresu 
administracji rzqdowej oraz innych 

I 
zadan zleconych gminie 
(zwiqzkom gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 90415,47 
na zadanie pn. "9. Dotacja z 
budzetu panstwa na realizacjy 
zadan z zakresu administracj i 
rzqdowej zleconych gminie" 

758 R6Zne rozliczenia 436650,00 
75814 R6Zne rozliczenia finansowe 436650,00 

6680 Wplata srodk6w finansowych z 
niewykorzystanych w terminie 
wydatk6w, kt6re nie wygasajq z 
uplywem roku budzetowego 436650,00 
na zadanie pn. ,,6. Pozostale 
dochody: b) rozliczenia z lat 
ubieglych: - zwrot 
niewykorzystanych srodk6w na 
wydatki niewygasajqce z roku 
poprzedniego" 

801 Oswiata i wychowanie 258,00 42255,00 
80101 Szkoly podstawowe 258,00 1 238,00 

2707 Srodki na dofinansowanie 
wlasnych zadan biezqcych gmin, 
powiat6w (zwiqzk6w gmin, 
zwiqzk6w powiatowo-gminnych, 
zwiqzk6w powiat6w), samorzqd6w 258,00 



5 

1 2 3 4 5 6 
wojew6dztw, pozyskane z innych 
zr6del 
z zadania pn. "8.3 Srodki 
finansowe pochodz,!ce z refundacji 
wydatk6w z lat ubieglych na 
projekty: 131) Jestesmy w Europie 
- Tworzenie Sp6jnej Europy.( We 
Are Europe - Creating a Cohesive 
Europe)" 

2707 Srodki na dofinansowanie 
wlasnych zadaii biez'!cych gmin, 
powiat6w (zwi,!zk6w gmin, 
zwi'lZk6w powiatowo-gminnych, 
zwi'lZk6w powiat6w), samorz'!d6w 
wojew6dztw, pozyskane z innych 
zr6del 980,00 
na zadanie pn. "8.2 Srodki 
finansowe pochodz,!ce ze zr6del 
zagranicznych niepodlegaj,!cych 
zwrotowi: 398) Srodki na realizacjy 
projektu pn. "Sprzeciw wobec 
przemocy" 

2707 Srodki na dofinansowanie 
wlasnych zadaii biez'!cych gmin, 
powiat6w (zwi'lZk6w gmin, 
zwi,!zk6w powiatowo-gminnych, 
zwi'lZk6w powiat6w), samorz'!d6w 
wojew6dztw, pozyskane z innych 
zr6del 258,00 
na zadanie pn. "8.2 Srodki 
finansowe pochodz,!ce ze zr6del 
zagranicznych niepodlegaj ,!cych 
zwrotowi: 303) Projekty Erasmus+ 
2016/2017 - "Jestesmy w Europie-
Tworzenie sp6jnej Europy" (" We 
Are Europe - creating a Cohesive 
Europe")" 

80110 Gimnazja 35675,00 
2707 Srodki na dofinansowanie 

wlasnych zadaii biez'!cych gmin, 
powiat6w (zwi,!zk6w gmin, 
zwi,!zk6w powiatowo-gminnych, 
zwi,!zk6w powiat6w), samorz'!d6w 
wojew6dztw, pozyskane z innych 
zr6del 35675,00 
na zadanie pn. "8.2 Srodki 
finansowe pochodz,!ce ze zr6del 
zagranicznych niepodlegaj ,!cych 
zwrotowi: 344) Projekty Erasmus+ 
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1 2 3 4 5 6 
2016/2018 - "Woda w naszym 
swiecie" ("Water in our world")" 

80195 Pozostala dzialalnos6 5342,00 
2059 Dotacje celowe w ramach 

program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub platnosci w ramach budzetu 
srodk6weuropejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorzl;!du terytorialnego 5342,00 
na zadanie pn. "8.2 Srodki 
finansowe pochodzl;!ce ze zr6del 
zagranicznych niepodlegajl;!cych 
zwrotowi: 367) Srodki na realizacjy 
projektu pn. "Szansa dla szkoly" 

852 Pomoc spoleczna 526942,00 221 400,00 
85295 Pozostala dzialalnos6 526942,00 221 400,00 

2007 Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europej skich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub platnosci w ramach 
budzetu srodk6w europej skich, z 
wyll;!czeniem dochod6w 
klasyfikowanych w paragrafie 205 94241,00 

2009 Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub platnosci w ramach 
budzetu srodk6w europej skich, z 
wyll;!czeniem dochod6w 
klasyfikowanych w paragrafie 205 93531,00 

2057 Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub platnosci w ramach budzetu 
srodk6weuropejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorzl;!du terytorialnego 18700,00 

2059 Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich 14928,00 
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1 2 3 4 5 6 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub platnosci w ramach budzetu 
srodk6weuropejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorz'!du terytorial,nego 
na zadanie pn. "8.2 Srodki 
finansowe pochodz,!ce ze zr6del 
zagranicznych niepodlegaj,!cych 
zwrotowi: 305) Srodki z EFS na 
realizacjy projektu pn. "Swietlice 
L6dz" 

2007 Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub platnosci w ramach 
budzetu srodk6w europej skich, z 
wyl,!czeniem dochod6w 
klasyfikowanych w paragrafie 205 526942,00 
na zadanie pn. "8.2 Srodki 
finansowe pochodz,!ce ze zr6del 
zagranicznych niepodlegaj,!cych 
zwrotowi: 369) Srodki na realizacjy 
projektu pn. "Rodzina w Centrum" 

853 Pozostale zadania w zakresie 
polityki spolecznej 178413,00 

85395 Pozostala dzialalnos6 178413,00 
2058 Dotacje celowe w ramach 

program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub platnosci w ramach budzetu 
srodk6weuropejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorz'!du terytoria~nego 178413,00 
na zadanie pn. "8.2 Srodki 
finansowe pochodz,!ce ze zr6del 
zagranicznych niepodlegaj,!cych 
zwrotowi: 448) Srodki na realizacjy 
projektu pn. Sie6 transferu pn. 
URBAN-REGENERATION-MIX" 

Wl::dzial Gos~odarki 
Komunalnej 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
srodowiska 561 155,00 
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90002 Gospodarka odpadami 343000,00 

0950 W plywy z tytulu kar i 
odszkodowan wynikaj,!cych z 
um6w 343000,00 
na zadanie pn. "6. Pozostale 
dochody: c) pozostale: - dochody z 
tytulu kar umownych zwi,!zanych z 
realizacj,! zadania - odbieranie i 
zagospodarowanie odpad6w 
komunalnych" 

90095 Pozostala dzialalnosc 218 155,00 
0970 Wplywy z r6znych dochod6w 218 155,00 

na zadanie pn. "6. Pozostale 
dochody: c) pozostale: - inne" 

Powiat 48186,00 

Wydzial Budietu 
700 Gospodarka mieszkaniowa 15498,00 

70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomosciami 15498,00 

2110 Dotacje celowe otrzymane z 
budzetu panstwa na zadania 
biez'!ce z zakresu administracji 
rZ,!dowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 15498,00 
na zadanie pn. "10. Dotacja z 
budzetu panstwa na realizacjy 
zadan z zakresu administracji 
rZ,!dowej wykonywanych przez 
powiat" 

801 Oswiata i wychowanie 32688,00 
80195 Pozostala dzialalnosc 32688,00 

2059 Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub platnosci w ramach budzetu 
srodk6weuropejskich, 
realizowanych przez j ednostki 
samorz'!du terytorialnego 5 697,00 
na zadanie pn. "8.2 Srodki 
finansowe pochodz,!ce ze zr6del 
zagranicznych n!epodlegaj'!cych 
zwrotowi: 308) Srodki z EFS na 
realizacjy projektu pn. "Szkola 
mistrzostwa kulinamego" 

2059 Dotacje celowe w ramach 1 280,00 
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program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub platnosci w ramach budzetu 
srodk6weuropejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorz'!du terytorialnego 
na zadanie pn. "8.2 Srodki 
finansowe pochodz,!ce ze zr6del 
zagranicznych niepodlegaj ,!cych 
zwrotowi: 377) Srodki na realizacjy 
projektu pn. "Fabryka robot6w, 
fabryka wiedzy i umiejytnosci" 

2059 Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europej skich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub platnosci w ramach budzetu 
srodk6weuropejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorz'!du terytorialnego 3 155,00 
na zadanie pn. "8.2 Srodki 
finansowe pochodz,!ce ze zr6del 
zagranicznych niepodlegaj ,!cych 
zwrotowi: 376) Srodki na realizacjy 
projektu pn. "Mechanik taboru 
tramwajowego" 

2059 Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub platnosci w ramach budzetu 
srodk6weuropejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorz'!du terytorialnego 1 965,00 
na zadanie pn. "8.2 Srodki 
finansowe pochodz,!ce ze zr6del 
zagranicznych niepodlegaj,!cych 
zwrotowi: 361) Srodki na realizacjy 
projektu pn. "Integracja przemyslu 
i edukacji - kontynuacja" 

2059 Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 467,00 
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lub platnosci w ramach budzetu 
srodk6w europej skich, 
realizowanych przez jednostki 
sarnorz~du terytorialnego 
na zadanie pn. "8.2 Srodki 
finansowe pochodz~ce ze zr6del 
zagranicznych niepodlegaj~cych 
zwrotowi: 393) Srodki na realizacjy 
projektu pn. Eksperyment z 
wykorzystaniem technologii TIK i 
cyfrowych system6w pomiarowych 
jako optymalna metoda rozwijania 
umiejytnosci naukowego myslenia 
uczni6w w edukacji przyrodniczej 
w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i 
XLIV" 

2059 Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europej skich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub platnosci w ramach budzetu 
srodk6weuropejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorz~du terytorialnego 984,00 
na zadanie pn. "8.2 Srodki 
finansowe pochodz~ce ze zr6del 
zagranicznych niepodlegaj~cych 
zwrotowi: 328) Srodki z EFS na 
realizacjy projektu pn. "Elektronik 
przyszlosci" 

2059 Dotacje celowe w ramach 
prograrn6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub platnosci w ramach budzetu 
srodk6weuropejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorz~du terytorialnego 8266,00 
na zadanie pn. "8.2 Srodki 
finansowe pochodz~ce ze zr6del 
zagranicznych niepodlegaj~cych 
zwrotowi: 309) Srodki z EFS na 
realizacjy projektu pn. "Poprawa 
jakosci edukacji Szkoly 
Podstawowej Specjalnej nr 194 w 
Lodzi" 

2059 Dotacje celowe w ramach 10874,00 
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program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich 
oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub platnosci w ramach budzetu 
srodk6weuropejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorzq.du terytorialnego 
na zadanie pn. "8.2 Srodki 
finansowe pochodzllce ze zr6del 
zagranicznych niepodlegaj llcych 
zwrotowi: 364) Srodki na realizacj~ 
projektu pn. "Poprawajakosci 
edukacji Gimnazjum Specjalnego 
nr 61 w Lodzi" 

Zmiany po stronie wydatk6w 1463411,00 4593654,47 

Gmina 1455411,00 4278235,24 

Biuro ds. PamCYRacji 
SRolecznej 

750 Administracja publiczna 303 596,00 
75095 Pozostala dzialalnos6 303596,00 

4210 Zakup material6w i wyposazenia 1 000,00 
4270 Zakup uslug remontowych 10200,00 
4300 Zakup uslug pozostalych 38020,00 

z zadania pn. "Osiedle Baluty-
Centrum" 

4210 Zakup material6w i wyposaZenia 24300,00 
z zadania pn. "Osiedle Katedralna" 

4300 Zakup uslug pozostalych 7400,00 
z zadania pn. "Osiedle Rokicie" 

4300 Zakup uslug pozostalych 3 000,00 
z zadania pn. "Osiedle Olech6w-
Jan6w" 

4210 Zakup material6w i wyposaZenia 800,00 
4300 Zakup uslug pozostalych 7000,00 

z zadania pn. "Osiedle Karolew-
Retkinia Wsch6d" 

4210 Zakup materia16w i WYPosaZenia 20000,00 
z zadania pn. "Osiedle Teofil6w-
Wielkopolska" 

4300 Zakup uslug pozostalych 7500,00 
z zadania pn. "Osiedle 
Radogoszcz" 

4210 Zakup material6w i WYPosaZenia 5000,00 
z zadania pn. "Osiedle Julian6w-
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Marysin-Rogi" 

4210 Zakup material6w i wyposaz:enia 16900,00 
4300 Zakup uslug pozostalych 3 800,00 

z zadania pn. "Osiedle Zarzew" 
4300 Zakup uslug pozostalych 41 000,00 

z zadania pn. "Osiedle Chojny-
D,!browa" 

4300 Zakup uslug pozostalych 53 807,00 
z zadania pn. "Osiedle Retkinia 
Zach6d-Smulsko" 

4210 Zakup material6w i wyposazenia 2000,00 
z zadania pn. "Osiedle Andrzej6w" 

4300 Zakup uslug pozostalych 500,00 
z zadania pn. "Osiedle Zdrowie-
Mania" 

4300 Zakup uslug pozostalych 5000,00 
z zadania pn. "Osiedle G6rniak" 

4300 Zakup uslug pozostalych 9000,00 
z zadania pn. "Osiedle Chojny" 

4300 Zakup uslug pozostalych 7038,00 
z zadania pn. "Osiedle Wiskitno" 

4210 Zakup material6w i wyposazenia 1 500,00 
z zadania pn. "Osiedle Wzniesien 
L6dzkich" 

4210 Zakup material6w i wyposazenia 22831,00 
z zadania pn. "Osiedle Baluty 
Zachodnie" 

4210 Zakup material6w i wyposaz:enia 16000,00 
z zadania pn. "Osiedle Baluty-
Doly" 

Biuro ds. Zarz!!dzania Kadrami 
750 Administracja publiczna 80494,24 

75023 Urzydy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu) 80494,24 

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracownik6w 80494,24 
na zadanie pn. "Wydatki osobowe 
pracownik6w Urzydu" 

Biuro ds. Rewitalizacji 
700 Gospodarka mieszkaniowa 10000,00 

70095 Pozostala dzialalnos6 10000,00 
4300 Zakup uslug pozostalych 10000,00 

z zadania pn. "Wydatki zwi,!zane z 
dzialalnosci,! Biura ds. 
Rewitalizacji - "R" 
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Biuro Obslugi Inwestora i 
Ws~61~racl: z Zagranic!! 

750 Administracja publiczna 60 000,00 
75075 Promocja jednostek samorz'ldu 

terytorialnego 60 000,00 
4380 Zakup uslug obejmuj'lcych 

tlumaczenia 60 000,00 
na zadanie pn. "Wsp61praca z 
miastami partnerskimi i innymi 
miastami zagranicznymi" 

Biuro Promocji2 Komunikacji 
S~olecznei i TUD:s!l:ki 

750 Administracja publiczna 25 000,00 
75075 Promocjajednostek samorz'ldu 

terytorialnego 25 000,00 
4430 R6zne oplaty i skladki 25 000,00 

na zadanie pn. "Promocja 
T urystyczna Miasta Lodzi" 

Biuro Strategii Miasta 
750 Administracja publiczna 21 485,00 

75023 Urzydy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu) 3 000,00 

4300 Zakup uslug pozostalych 3 000,00 
z zadania pn. "Wydatki zwi'lzane z 
dzialalnosci'l Biura" 

75075 Promocja jednostek samorz'ldu 
terytorialne go 18485,00 

4300 Zakup uslug pozostalych 16485,00 
4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug 

telekomunikacyjnych 2 000,00 
z zadania pn. "Organizacja 
inicjatyw i imprez na rzecz 
wspierania i realizacji projekt6w 
finansowanych z funduszy UE oraz 
wydatki zwi'lZane z dzialalnosci'l 
Zespolu ds. W sp61pracy z 
Organizacj ami 
Miydzynarodowymi" 

853 Pozostale zadania w zakresie 
polityki spolecznej 209898,00 

85395 Pozostala dzialalnosc 209898,00 
4018 Wynagrodzenia osobowe 

pracownik6w 55380,00 
4019 Wynagrodzenia osobowe 

pracownik6w 9775,00 
4118 Skladki na ubezpieczenia 9520,00 
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spoleczne 

4119 Skladki na ubezpieczenia 
spoleczne 1 680,00 

4128 Skladki na Fundusz Pracy 1 360,00 
4129 Skladki na Fundusz Pracy 240,00 
4218 Zakup materia16w i wyposazenia 1 990,00 
4219 Zakup materia16w i wyposazenia 350,00 
4308 Zakup uslug pozostalych 25500,00 
4309 Zakup uslug pozostalych 4500,00 
4398 Zakup uslug obejmuj~cych 

wykonanie ekspertyz, analiz i 
opmll 29260,00 

4399 Zakup uslug obejmuj~cych 
wykonanie ekspertyz, analiz i 
opmll 5 160,00 

4418 Podr6ze sluzbowe krajowe 4250,00 
4419 Podr6ze sluzbowe krajowe 750,00 
4428 Podr6ze sluzbowe zagraniczne 51 153,00 
4429 Podr6ze sluzbowe zagraniczne 9030,00 

na zadanie pn. "Siec transferu pn.: 
URBAN-REGENERA nON-MIX 
- "R" 

Wydzial Budietu 
758 R6zne rozliczenia 71 098,00 

75818 Rezerwy og6lne i celowe 71 098,00 
4810 Rezerwy 6098,00 

z zadania pn. "Rezerwa celowa na 
realizacjl( zadan biez~cych 
realizowanych w ramach 
program6w dofinansowywanych ze 
srodk6w zewnl(trznych" 

4810 Rezerwy 65000,00 
z zadania pn. "Rezerwa celowa na 
wydatki zwi~zane z kultunf' 

852 Pomoc spoleczna 800,00 
85215 Dodatki mieszkaniowe 800,00 

2910 Zwrot dotacji oraz platnosci 
wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, 0 kt6rych mowa wart. 
184 ustawy, pobranych nienaleznie 
lub w nadmiemej wysokosci 800,00 
na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji 
otrzymanej w latach ubieglych z 
budzetu panstwa na realizacjl( 
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zadan z zakresu administracj i 
rz,!dowej" 

Wydzial ds. Zarz!!dzania 
Projektami 

630 Turystyka 160000,00 
63003 Zadania w zakresie 

upowszechniania turystyki 160000,00 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budzetowych 160000,00 
na zadanie pn. "Rozw6j gospodarki 
turystycznej - Miasto L6di" 

750 Administracja publiczna 500000,00 
75095 Pozostala dzialalnosc 500000,00 

4300 Zakup uslug pozostalych 500000,00 
na zadanie pn. "Realizacj a zadan 
zwi'!Zanych z ubieganiem siy 0 

organizacjy Expo Horticultural 
2024" 

Wydzial GosI!odarki 
Komunalnej 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
srodowiska 1 012432,00 1 544743,00 

90001 Gospodarka sciekowa i ochrona 
w6d 150000,00 

4430 R6zne oplaty i skladki 150000,00 
na zadanie pn. "Oplaty za uslugi 
wodne" 

90095 Pozostala dzialalnosc 1 012432,00 1 394743,00 
4210 Zakup materia16w i wyposaZenia 300000,00 

z zadania pn. "Utrzymanie 
obiekt6w oraz infrastruktury na 
terenach niezabudowanych" 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budzetowych 30000,00 
z zadania pn. "Zagospodarowanie 
terenu zielonego 
niezabudowanego, polozenie 
chodnika na przejsciu gruntowym, 
budowa zatok ziemnych na 
dzialkach w obrybie B-28, dz. 308, 
309,31617 - algorytm" 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budzetowych 30000,00 
na zadanie pn. "Zagospodarowanie 
terenu zielonego 
niezabudowanego, uporz,!dkowanie 
terenu i stworzenie silowni w 
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obrybie B-28 nr dzialek 308, 309, 
31617 - algorytm" 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budzetowych 182432,00 
z zadania pn. "Zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego przy ul. 
Kusocinskiego 154 - algorytm" 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budzetowych 1 064743,00 
na zadanie pn. "Gospodarka 
sciekowa, faza III w Lodzi" 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budzetowych 800000,00 
z zadania pn. "System odwodnienia 
Miasta" 

Wydzial Kultury 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 193 500,00 
92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i 

kluby 146000,00 
2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla 

samorzq.dowej instytucji kultury 131 000,00 
na zadanie pn. "Domy kultury" 

2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla 
samorzq.dowej instytucji kultury 15000,00 
na zadanie pn. "Domy kultury 
(algorytm)" 

92114 Pozostale instytucje kultury 25000,00 
2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla 

samorzq.dowej instytucji kultury 25000,00 
na zadanie pn. "Pozostale 
instytucje kultury" 

92116 Biblioteki 22500,00 
2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla 

samorzq.dowej instytucji kultury 22500,00 
na zadanie pn. "Biblioteki" 

Wydzial Techniczno -
Gospodarczy 

750 Administracja publiczna 43000,00 
75023 Urzydy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 43000,00 
4210 Zakup materia16w i wyposazenia 43000,00 

na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe 
dot. utrzymania urzydu" 

Wydzial Zdrowia i Spraw 
Spolecznych 
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851 Ochrona zdrowia 36800,00 1 020800,00 

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 359000,00 
2560 Dotacja podmiotowa z budzetu dla 

samodzielnego publicznego 
zakladu opieki zdrowotnej 
utworzonego przez jednostkt( 
samorz'!du terytorialnego 9000,00 
na zadanie pn. "Dotacja 
podmiotowa dla Miejskiego 
Centrum Medycznego "Baluty" w 
Lodzi" 

6220 Dotacje celowe z budzetu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
kosztow realizacji inwestycji i 
zakupow inwestycyjnych innych 
j ednostek sektora finansow 
publicznych 350000,00 
na zadanie pn. "Stworzenie 
Centrum Zdrowego i Aktywnego 
Seniora w Miejskim Centrum 
Medycznym "Baluty" w Lodzi przy 
ul. Libelta 16 (etap I)" 

85149 Programy polityki zdrowotnej 617000,00 
2360 Dotacje celowe z budzetujednostki 

samorz'!du terytorialnego, 
udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub 
dofinansowanie zadan zleconych 
do realizacji organizacjom 
prowadz'!cym dzialalnos6 pozytku 
publicznego 130000,00 

4300 Zakup uslug pozostalych 487000,00 
na zadanie pn. "Program 
"Aktywizacja 60+" 

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 36800,00 36800,00 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36800,00 
4300 Zakup uslug pozostalych 36800,00 

w zadaniu pn. "Miejski Program 
Profilaktyki i Rozwi,!zywania 
Problemow Alkoholowych -
Ewaluacja Programow" 

85195 Pozostala dzialalnos6 8000,00 
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budzetowych 8000,00 
na zadanie pn. "Zakup fotela 
pionizuj,!cego na potrzeby 
wypozyczalni sprzt(tu 
rehabilitacyjnego" 
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Wydzial Ochrony Srodowiska i 
Rolnictwa 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
srodowiska 440000,00 

90007 Zmniejszenie halasu i wibracji 440000,00 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budzetowych 440000,00 
na zadanie pn. "Mapa akustyczna 
dla miasta Lodzi na lata 2017 -
2022" 

Powiat 8000,00 315419,23 

Biuro ds. Zarz!!dzania Kadrami 
750 Administracja publiczna 25419,23 

75023 Urzydy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu) 25419,23 

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracownik6w 25419,23 
na zadanie pn. "Wydatki osobowe 
pracownik6w Urzydu" 

Wydzial Kultun' 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 290000,00 
92110 Galerie i biura wystaw 

artystycznych 90000,00 
2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla 

samorzlldowej instytucji kultury 90000,00 
na zadanie pn. "Biura Wystaw 
Artystycznych" 

92118 Muzea 200000,00 
2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla 

samorzlldowej instytucji kultury 200000,00 
na zadanie pn. "Muzea" 

Wydzial Zdrowia i Sl2raw 
Sl20lecznych 

853 Pozostale zadania w zakresie 
~olityki spolecznej 8000,00 

85395 Pozostala dzialalnosc 8000,00 
4300 Zakup uslug pozostalych 8000,00 

z zadania pn. "Rzecznik Os6b 
N iepelnosprawnych" 


