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budżetowej oraz realizatora 



Tabela nr 30 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego 2014 - 2020 realizowane w roku 2017 wg działów 
klasyfikacji budżetowej oraz realizatora 

Tabela nr 31 - Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane  
w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora 

Tabela nr 32 - Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane  
w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora 

Tabela nr 33 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz 
realizatora 

Tabela nr 34 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane  
w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora 

Tabela nr 35 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane  
w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora 

Tabela nr 36 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz 
realizatora 

Tabela nr 37 - Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w roku 2017 
wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora 

Tabela nr 38 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w roku 2017 
wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora 

   

 









       Budżet województwa łódzkiego na 2017 rok

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dochody według źródeł powstawania

4

Łódzkiego

(w złotych)

Treść
Budżet uchwalony

  na 2017 r.

1 2

A. DOCHODY BIEŻĄCE 639 426 405

I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

349 418 192

• 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 86 418 192

• 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 263 000 000

II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA 4 406 230

• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 520 166

• Dochody z dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych 796 654

• Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 89 410

III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE 5 142 698

• Wpływy z usług 2 896 030

° Wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych 2 000

° Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne 1 780 000

° Wpływy z tytułu zawartych umów i pobytu w terenie przedstawiciela Inspektoratu celem sprawdzenia
wydanych warunków technicznych oraz przygotowania informacji na podstawie prowadzonej ewidencji
urządzeń melioracyjnych

3 400

° Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu 289 880

° Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli 820 750

• Wpływy z opłat 1 340 662

° opłaty za udostępnianie danych 1 300

° Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych
i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

7 500

° Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich 1 200 000

° wpływy z opłat 10 000

° Udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego - cześć wojewódzka

30 000

° Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji
szkolnych

1 572

° Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji
bibliotecznych

64 510

° Opłata za egzamin 9 750

° Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów 150

° Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną 2 400

° Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów 480

° Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne 6 000

° Opłaty za wydanie potwierdzenia zgłoszenia przewozu 7 000

• Inne wpływy 895 142

° Odsetki od środków na rachunkach bankowych 171 255

° Różne wpływy 337 542

° Inne odsetki 145

° Wynagrodzenie płatnika składek 20 000

° Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali 366 200
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• Różne dochody 10 864

° Zwroty środków z lat ubiegłych 10 864

IV. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

15 419

V. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH
BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA

600 000

VI. POZOSTAŁE DOCHODY 22 952 457

• Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do
18% alkoholu

1 100 000

• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 009 800

• Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 17 600 000

• Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 4 000

• Refundacja kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1 234 000

• Środki na realizację projektu pn. "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" w ramach programu
Erasmus+

15 438

• Środki na udział w projektach własnych w ramach programu INTERREG EUROPE 192 000

• Dochody na realizację projektu pn. "Visegrad in pics" 22 134

• Dochody na realizację projektu InAirQ - Transnational Adaptation Actions for Integrated Indoor Air
Quality Management (InAirQ - Ponadnarodowe Działania Dostosowawcze na rzecz Zintegrowanego
Zarządzania Jakością Powietrza w Pomieszczeniach Zamkniętych)

75 823

• Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego 1 699 262

VII. SUBWENCJA OGÓLNA 104 382 203

• Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 34 593 125

• Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 63 551 807

• Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 6 237 271

VIII
.

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

4 800 000

• Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego 4 800 000

IX. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH 1 815 000

• Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie

30 000

•
Środki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody 1 751 000

•
Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu 34 000

X. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

36 177 000

• Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych 4 556 000

• Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza 1 000

• Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa
łódzkiego

40 000

• Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec
których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego

316 000

• Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 28 300 000

• Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

12 000

• Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie
gospodarowania odpadami

7 000

• Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 1 429 000

• Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego

141 000

• Środki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby
chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22

27 000

• Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych 6 000

• Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

100 000

• Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego  wobec osób z zaburzeniami
psychicznymi przez upoważnionego  przez Marszałka Województwa  lekarza psychiatrę

10 000

• Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego 629 000
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• Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych 284 000

• Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania
zaświadczeń ADR

55 000

• Środki na realizację zadań dotyczących nadawania uprawnień kandydatom na przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie znajomości języka
obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich

4 000

• Środki na sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń
lekarskich do kierowania pojazdem

32 000

• Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie
psychologii transportu

9 000

• Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie 2 000

• Środki na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 5 000

• Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone
zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań
krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia
poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych

100 000

• Obsługa świadczeń wychowawczych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego 112 000

XI. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

6 688 000

• Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
2014-2020

516 000

• Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo
i Morze 2014-2020

172 000

• Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020

3 818 000

• Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

2 182 000

XII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 103 029 206

• Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 5 336

° Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 5 336

- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry
gospodarki

5 336

• Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 92 399 584

° Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 84 413 000

- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS 84 413 000

° Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-
2020

7 954 584

- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-
2020 - EFRR

6 497 060

- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-
2020 - EFS

1 457 524

° Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020 32 000

- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS 32 000

• Zadania realizowane w ramach PO WER 3 415 039

° Dochody z tytułu dotacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3 415 039

- Dochody stanowiące dotacje dla PO WER 979 600

- Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER 2 435 439

• Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 7 209 247

- Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy
Europejskich w województwie łódzkim

1 857 000

- Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji
programów rewitalizacji

5 352 247

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 207 302 952

I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA 25 007 000

• Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości 24 957 000

• Sprzedaż składników majątkowych 50 000

II. POZOSTAŁE DOCHODY 3 127 520

• Środki z tytułu pomocy finansowej 700 000



Treść
Budżet uchwalony

   na 2017 r.

1

7

2

• Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa
Łódzkiego"

2 427 520

III. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2 747 864

• Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego 659 744

• Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi
i opłatami za korzystanie ze środowiska

970 200

• Zakup oprogramowania, licencji i opieki nad systemem informatycznym pod nazwą "Baza Danych
o Środowisku"

56 457

• Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem
na realizację zadania pn.:"Wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach będących własnością
Województwa Łódzkiego"

1 061 463

IV. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

333 000

• Dolina Warty X - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 4+250 -
10+010, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi  w km 0+000 - 0+715,
przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 4+250 gm. Sieradz,
pow. sieradzki

304 000

• Dokończenie wykupu - Drzewiczka - regulacja rzeki w km 53+800 - 56+700, gm. Opoczno,
pow. opoczyński

4 000

• Środki na zakup programów komputerowych dla potrzeb zadań związanych z ochroną powietrza 17 000

• Środki na zakup programu komputerowego dla potrzeb zadań związanych z ochroną środowiska przed
hałasem

8 000

V. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

20 000

• Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020

13 000

• Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

7 000

VI. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 176 067 568

• Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 176 039 671

° Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 27 459 000

- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR 25 000 000

- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS 2 459 000

° Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-
2020

148 580 671

- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-
2020 - EFRR

148 245 398

- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-
2020 - EFS

335 273

• Zadania realizowane w ramach PO WER 27 897

° Dochody z tytułu dotacji PO WER 27 897
-

Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER 27 897

Ogółem dochody: 846 729 357
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31 5 64

Paragraf

2

Dochody na zadania własne

Rolnictwo i łowiectwo010 1 798 131 1 798 131 0

Wpływy z usług0830 1 785 400 1 785 400 0

Wpływy z pozostałych odsetek0920 1 300 1 300 0

Wpływy z różnych dochodów0970 800 800 0

Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

2360 10 631 10 631 0

Transport i łączność600 8 492 383 7 082 639 1 409 744

Wpływy z różnych opłat0690 1 202 880 1 202 880 0

Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 796 654 796 654 0

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych0870 50 000 0 50 000

Wpływy z pozostałych odsetek0920 80 000 80 000 0

Wpływy z różnych dochodów0970 200 000 200 000 0

Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

2360 3 105 3 105 0

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych

2440 4 800 000 4 800 000 0

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych

6260 659 744 0 659 744
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Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

6300 700 000 0 700 000

Turystyka630 2 427 520 0 2 427 520

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 625

6207 2 213 653 0 2 213 653

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 625

6209 213 867 0 213 867

Gospodarka mieszkaniowa700 29 352 873 3 334 410 26 018 463

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i
służebności

0470 41 700 41 700 0

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości

0550 47 710 47 710 0

Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 3 170 000 3 170 000 0

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania
wieczystego  nieruchomości

0770 24 957 000 0 24 957 000

Wpływy z pozostałych odsetek0920 15 000 15 000 0

Wpływy z różnych dochodów0970 60 000 60 000 0

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych

6260 1 061 463 0 1 061 463

Działalność usługowa710 32 210 32 210 0

Wpływy z różnych opłat0690 30 000 30 000 0

Wpływy z pozostałych odsetek0920 1 000 1 000 0

Wpływy z różnych dochodów0970 1 000 1 000 0

Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

2360 210 210 0
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Administracja publiczna750 2 124 639 1 097 982 1 026 657

Wpływy z różnych opłat0690 25 950 25 950 0

Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 27 900 27 900 0

Wpływy z pozostałych odsetek0920 653 800 653 800 0

Wpływy z różnych dochodów0970 49 464 49 464 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych
samorządu województwa

2230 34 000 34 000 0

Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

2360 1 473 1 473 0

Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków
powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł

2701 15 438 15 438 0

Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków
powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł

2703 22 134 22 134 0

Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków
powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł

2708 267 823 267 823 0

Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

6280 1 026 657 0 1 026 657

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

756 370 371 742 370 371 742 0

Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych

0010 86 418 192 86 418 192 0

Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych

0020 263 000 000 263 000 000 0

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych

0480 1 100 000 1 100 000 0

Wpływy z różnych opłat0690 18 519 550 18 519 550 0

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat

0910 100 000 100 000 0

Wpływy z różnych dochodów0970 1 234 000 1 234 000 0
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Różne rozliczenia758 104 382 203 104 382 203 0

Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 104 382 203 104 382 203 0

Oświata i wychowanie801 1 464 067 1 464 067 0

Wpływy z różnych opłat0690 66 082 66 082 0

Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 320 568 320 568 0

Wpływy z usług0830 820 750 820 750 0

Wpływy z pozostałych odsetek0920 5 090 5 090 0

Wpływy z różnych dochodów0970 251 577 251 577 0

Pomoc społeczna852 36 300 36 300 0

Wpływy z pozostałych odsetek0920 5 000 5 000 0

Wpływy z różnych dochodów0970 1 300 1 300 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych
samorządu województwa

2230 30 000 30 000 0

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej853 23 300 23 300 0

Wpływy z różnych opłat0690 10 000 10 000 0

Wpływy z pozostałych odsetek0920 10 000 10 000 0

Wpływy z różnych dochodów0970 3 300 3 300 0

Edukacyjna opieka wychowawcza854 458 953 458 953 0

Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 1 698 1 698 0

Wpływy z usług0830 289 880 289 880 0

Wpływy z pozostałych odsetek0920 210 210 0

Wpływy z różnych dochodów0970 167 165 167 165 0

Rodzina855 1 699 262 1 699 262 0

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

2320 1 699 262 1 699 262 0

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody

925 1 751 000 1 751 000 0
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych
samorządu województwa

2230 1 751 000 1 751 000 0

Razem dochody na zadania własne 524 414 583 493 532 199 30 882 384

Dochody na zadania z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

Rolnictwo i łowiectwo010 4 866 000 4 558 000 308 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa

2210 4 558 000 4 558 000 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd
województwa

6510 308 000 0 308 000

Transport i łączność600 28 396 000 28 396 000 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa

2210 28 396 000 28 396 000 0

Działalność usługowa710 456 000 456 000 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa

2210 456 000 456 000 0

Administracja publiczna750 1 445 000 1 445 000 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa

2210 1 445 000 1 445 000 0

Obrona narodowa752 6 000 6 000 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa

2210 6 000 6 000 0

Ochrona zdrowia851 49 000 49 000 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa

2210 49 000 49 000 0
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Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej853 1 000 1 000 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa

2210 1 000 1 000 0

Rodzina855 1 166 000 1 166 000 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa

2210 1 054 000 1 054 000 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone samorządom województw,
związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc
państwa w wychowywaniu dzieci

2380 112 000 112 000 0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska900 125 000 100 000 25 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa

2210 100 000 100 000 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd
województwa

6510 25 000 0 25 000

Razem dochody na zadania z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

36 510 000 36 177 000 333 000

Dochody na zadania realizowane przez jst na mocy
porozumień zawartych z organami administracji
rządowej

Rolnictwo i łowiectwo010 6 020 000 6 000 000 20 000

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego

2058 3 818 000 3 818 000 0

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego

2059 2 182 000 2 182 000 0
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Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego

6258 13 000 0 13 000

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego

6259 7 000 0 7 000

Rybołówstwo i rybactwo050 688 000 688 000 0

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego

2058 516 000 516 000 0

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego

2059 172 000 172 000 0

Razem dochody na zadania realizowane przez jst
na mocy porozumień zawartych z organami
administracji rządowej

6 708 000 6 688 000 20 000

Dochody na zadania realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działalność usługowa710 5 336 5 336 0

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0909 1 193 1 193 0

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat

0919 483 483 0

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w
tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

2919 3 660 3 660 0

Razem dochody na zadania realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 336 5 336 0



TreśćDz.
z tego:

bieżące majątkowe

Budżet uchwalony
na 2017 r.

31 5 64

15

Paragraf

2

Dochody na zadania realizowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata
2014-2020

Przetwórstwo przemysłowe150 5 000 5 000 0

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w
tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

2919 5 000 5 000 0

Działalność usługowa710 1 000 1 000 0

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w
tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

2919 1 000 1 000 0

Różne rozliczenia758 268 407 255 92 367 584 176 039 671

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205

2009 32 950 000 32 950 000 0

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego

2057 7 954 584 7 954 584 0

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego

2058 51 253 000 51 253 000 0

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego

2059 210 000 210 000 0

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 625

6209 14 735 858 0 14 735 858
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Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego

6257 148 580 671 0 148 580 671

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego

6258 1 435 000 0 1 435 000

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego

6259 11 288 142 0 11 288 142

Oświata i wychowanie801 10 000 10 000 0

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w
tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

2919 10 000 10 000 0

Pomoc społeczna852 8 000 8 000 0

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w
tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

2919 8 000 8 000 0

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej853 8 000 8 000 0

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w
tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

2919 8 000 8 000 0

Razem dochody na zadania realizowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata
2014-2020

268 439 255 92 399 584 176 039 671

Dochody na zadania realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej853 3 442 936 3 415 039 27 897
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Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205

2009 979 600 979 600 0

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego

2058 2 435 439 2 435 439 0

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego

6258 27 897 0 27 897

Razem dochody na zadania realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020

3 442 936 3 415 039 27 897

Dochody na zadania realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Administracja publiczna750 7 209 247 7 209 247 0

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205

2008 6 127 859 6 127 859 0

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205

2009 1 081 388 1 081 388 0

Razem dochody na zadania realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

7 209 247 7 209 247 0

Ogółem dochody: 846 729 357 639 426 405 207 302 952



Budżet województwa łódzkiego na 2017 rok

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXI/414/16

Sejmiku Województwa

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wydatki w układzie działów - zadania ogółem

18

Łódzkiego

(w złotych)

TreśćDz.
z tego:

bieżące majątkowe

Budżet uchwalony
na 2017 r.

21 4 53

Wydatki na zadania własne

Rolnictwo i łowiectwo010 33 352 426 15 855 526 17 496 900

Transport i łączność600 172 605 463 133 774 327 38 831 136

Turystyka630 961 250 961 250 0

Gospodarka mieszkaniowa700 22 808 118 18 556 408 4 251 710

Działalność usługowa710 4 813 890 4 745 390 68 500

Administracja publiczna750 101 980 770 85 315 653 16 665 117

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa754 2 982 166 2 127 166 855 000

Obsługa długu publicznego757 17 850 122 17 850 122 0

Różne rozliczenia758 4 330 000 4 330 000 0

Oświata i wychowanie801 30 308 266 29 520 069 788 197

Ochrona zdrowia851 11 523 877 7 026 500 4 497 377

Pomoc społeczna852 5 868 131 5 868 131 0

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej853 10 560 914 10 542 196 18 718

Edukacyjna opieka wychowawcza854 2 265 647 2 265 647 0

Rodzina855 2 510 000 2 510 000 0

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego921 80 870 466 75 630 325 5 240 141

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody

925 3 590 506 3 231 302 359 204

Kultura fizyczna926 8 145 000 5 145 000 3 000 000

Razem wydatki na zadania własne 517 327 012 425 255 012 92 072 000

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami

Rolnictwo i łowiectwo010 4 866 000 4 558 000 308 000

Transport i łączność600 28 396 000 28 396 000 0

Działalność usługowa710 456 000 456 000 0



TreśćDz.
z tego:

bieżące majątkowe

Budżet uchwalony
na 2017 r.

21 4 53
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Administracja publiczna750 1 445 000 1 445 000 0

Obrona narodowa752 6 000 6 000 0

Ochrona zdrowia851 49 000 49 000 0

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej853 1 000 1 000 0

Rodzina855 1 166 000 1 166 000 0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska900 125 000 100 000 25 000

Razem wydatki na zadania z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

36 510 000 36 177 000 333 000

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek
samorządu terytorialnego

Rolnictwo i łowiectwo010 900 000 600 000 300 000

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa754 700 000 0 700 000

Kultura fizyczna926 1 300 000 0 1 300 000

Razem wydatki na pomoc finansową dla innych
jednostek samorządu terytorialnego

2 900 000 600 000 2 300 000

Wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy
porozumień zawartych z organami administracji
rządowej

Rolnictwo i łowiectwo010 6 020 000 6 000 000 20 000

Rybołówstwo i rybactwo050 688 000 688 000 0

Razem wydatki na zadania realizowane przez jst na
mocy porozumień zawartych z organami administracji
rządowej

6 708 000 6 688 000 20 000

Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

Różne rozliczenia758 5 336 5 336 0

Razem wydatki realizowane w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 336 5 336 0

Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020

Przetwórstwo przemysłowe150 7 880 000 7 680 000 200 000

Transport i łączność600 106 927 337 0 106 927 337

Turystyka630 2 952 698 0 2 952 698

Gospodarka mieszkaniowa700 3 632 573 1 035 300 2 597 273

Działalność usługowa710 4 106 550 4 097 550 9 000

Administracja publiczna750 49 532 503 47 636 106 1 896 397

Różne rozliczenia758 32 000 32 000 0

Oświata i wychowanie801 10 071 205 8 279 203 1 792 002
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z tego:

bieżące majątkowe

Budżet uchwalony
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Ochrona zdrowia851 1 257 560 537 000 720 560

Pomoc społeczna852 9 062 779 8 064 116 998 663

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej853 15 152 894 15 038 309 114 585

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska900 2 000 000 0 2 000 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego921 5 809 226 0 5 809 226

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody

925 21 930 0 21 930

Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020

218 439 255 92 399 584 126 039 671

Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej853 3 442 936 3 415 039 27 897

Razem wydatki realizowane w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-
2020

3 442 936 3 415 039 27 897

Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna

Administracja publiczna750 7 209 247 7 209 247 0

Razem wydatki realizowane w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna

7 209 247 7 209 247 0

Ogółem wydatki: 792 541 786 571 749 218 220 792 568
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Łódzkiego

Dział Rozdział

3 41 2

Wydatki na zadania własne

Rolnictwo i łowiectwo 33 352 426010

Biura geodezji i terenów rolnych 6 011 90001004

Wydatki bieżące 5 999 900

Wydatki jednostek budżetowych 5 973 900

4 841 700wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 132 200wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 000

Wydatki majątkowe 12 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 8 611 31601006

Wydatki bieżące 8 611 316

Wydatki jednostek budżetowych 8 598 716

7 595 045wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 003 671wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 600

Spółki wodne 1 000 00001009

Wydatki bieżące 1 000 000

Dotacje na zadania bieżące 1 000 000

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 70 00001015

Wydatki bieżące 70 000

Wydatki jednostek budżetowych 70 000

70 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 17 600 00001042

Wydatki bieżące 115 100

(w złotych)
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Treść
Budżet uchwalony

na 2017 r.
Dział Rozdział

3 41 2

Wydatki jednostek budżetowych 15 100

15 100wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące 100 000

Wydatki majątkowe 17 484 900

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 484 900

Pozostała działalność 59 21001095

Wydatki bieżące 59 210

Wydatki jednostek budżetowych 59 210

59 210wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Transport i łączność 172 605 463600

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 97 390 22260001

Wydatki bieżące 95 641 918

Dotacje na zadania bieżące 95 641 918

Wydatki majątkowe 1 748 304

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 748 304

Zakup i objęcie akcji i udziałów 1 000 000

Drogi publiczne wojewódzkie 75 215 24160013

Wydatki bieżące 38 132 409

Wydatki jednostek budżetowych 37 982 409

13 918 683wynagrodzenia i składki od nich naliczane

24 063 726wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 000

Wydatki majątkowe 37 082 832

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 082 832

5 624 071
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Turystyka 961 250630

Pozostała działalność 961 25063095

Wydatki bieżące 961 250

Wydatki jednostek budżetowych 811 250

12 500wynagrodzenia i składki od nich naliczane

798 750wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące 150 000
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Treść
Budżet uchwalony

na 2017 r.
Dział Rozdział

3 41 2

Gospodarka mieszkaniowa 22 808 118700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22 808 11870005

Wydatki bieżące 18 556 408

Wydatki jednostek budżetowych 18 359 408

3 191 427wynagrodzenia i składki od nich naliczane

15 167 981wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 300

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

182 700

Wydatki majątkowe 4 251 710

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 251 710

458 344
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Działalność usługowa 4 813 890710

Biura planowania przestrzennego 4 813 89071003

Wydatki bieżące 4 745 390

Wydatki jednostek budżetowych 4 505 240

3 505 240wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 000 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 700

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

231 450

Wydatki majątkowe 68 500

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 68 500

Administracja publiczna 101 980 770750

Samorządowe sejmiki województw 1 105 18875017

Wydatki bieżące 1 105 188

Wydatki jednostek budżetowych 193 000

10 000wynagrodzenia i składki od nich naliczane

183 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 912 188

Urzędy marszałkowskie 79 188 33675018

Wydatki bieżące 70 608 112

Wydatki jednostek budżetowych 64 771 756

48 442 760wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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Treść
Budżet uchwalony

na 2017 r.
Dział Rozdział

3 41 2

16 328 996wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 000

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

5 751 356

Wydatki majątkowe 8 580 224

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 580 224

182 045
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 445 21475075

Wydatki bieżące 5 445 214

Wydatki jednostek budżetowych 4 914 642

56 000wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 858 642wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

480 572

Pozostała działalność 16 242 03275095

Wydatki bieżące 8 157 139

Wydatki jednostek budżetowych 4 559 301

4 559 301wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 200

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

3 594 638

Wydatki majątkowe 8 084 893

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 675

60 675
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Zakup i objęcie akcji i udziałów 8 024 218

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 982 166754

Zarządzanie kryzysowe 2 000 00075421

Wydatki bieżące 2 000 000

Wydatki jednostek budżetowych 2 000 000

2 000 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Pozostała działalność 982 16675495

Wydatki bieżące 127 166

Wydatki jednostek budżetowych 127 166
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Treść
Budżet uchwalony

na 2017 r.
Dział Rozdział

3 41 2

127 166wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki majątkowe 855 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 855 000

Obsługa długu publicznego 17 850 122757

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

9 000 00075702

Wydatki bieżące 9 000 000

Obsługa długu 9 000 000

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

8 850 12275704

Wydatki bieżące 8 850 122

Wypłaty z tytułu poręczeń 8 850 122

Różne rozliczenia 4 330 000758

Rezerwy ogólne i celowe 4 330 00075818

Wydatki bieżące 4 330 000

Wydatki jednostek budżetowych 4 330 000

4 330 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Oświata i wychowanie 30 308 266801

Szkoły podstawowe specjalne 579 47280102

Wydatki bieżące 579 472

Wydatki jednostek budżetowych 542 472

542 472wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 000

Gimnazja specjalne 112 85180111

Wydatki bieżące 112 851

Wydatki jednostek budżetowych 108 491

108 491wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 360

Szkoły zawodowe 6 860 98280130

Wydatki bieżące 6 860 982

Wydatki jednostek budżetowych 6 850 982

6 231 906wynagrodzenia i składki od nich naliczane

619 076wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000
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Treść
Budżet uchwalony

na 2017 r.
Dział Rozdział

3 41 2

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego

4 854 25480140

Wydatki bieżące 4 847 874

Wydatki jednostek budżetowych 4 802 894

3 087 572wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 715 322wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 340

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

35 640

Wydatki majątkowe 6 380

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 380

6 380
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Inne formy kształcenia osobno niewymienione 1 113 24480144

Wydatki bieżące 1 113 244

Wydatki jednostek budżetowych 1 109 102

724 582wynagrodzenia i składki od nich naliczane

384 520wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 142

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 126 94480146

Wydatki bieżące 7 126 944

Wydatki jednostek budżetowych 7 119 454

6 025 695wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 093 759wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 490

Biblioteki pedagogiczne 7 072 52180147

Wydatki bieżące 7 053 021

Wydatki jednostek budżetowych 7 050 321

5 783 934wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 266 387wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 700

Wydatki majątkowe 19 500

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 500

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1 401 01280151

Wydatki bieżące 1 401 012
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Treść
Budżet uchwalony

na 2017 r.
Dział Rozdział

3 41 2

Wydatki jednostek budżetowych 1 400 202

1 301 132wynagrodzenia i składki od nich naliczane

99 070wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 810

Pozostała działalność 1 186 98680195

Wydatki bieżące 424 669

Wydatki jednostek budżetowych 102 452

26 795wynagrodzenia i składki od nich naliczane

75 657wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 154 112

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

168 105

Wydatki majątkowe 762 317

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 762 317

300 915
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Ochrona zdrowia 11 523 877851

Szpitale ogólne 4 497 37785111

Wydatki majątkowe 4 497 377

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 497 377

2 351 377
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Medycyna pracy 4 683 00085148

Wydatki bieżące 4 683 000

Wydatki jednostek budżetowych 2 023 000

2 023 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące 2 660 000

Programy polityki zdrowotnej 598 50085149

Wydatki bieżące 598 500

Dotacje na zadania bieżące 598 500

Zapobieganie i zwalczanie AIDS 105 00085152

Wydatki bieżące 105 000

Wydatki jednostek budżetowych 55 000

10 000wynagrodzenia i składki od nich naliczane

45 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych
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Dotacje na zadania bieżące 50 000

Zwalczanie narkomanii 290 00085153

Wydatki bieżące 290 000

Wydatki jednostek budżetowych 190 000

30 000wynagrodzenia i składki od nich naliczane

160 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące 100 000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 100 00085154

Wydatki bieżące 1 100 000

Wydatki jednostek budżetowych 700 000

100 000wynagrodzenia i składki od nich naliczane

600 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące 400 000

Pozostała działalność 250 00085195

Wydatki bieżące 250 000

Dotacje na zadania bieżące 250 000

Pomoc społeczna 5 868 131852

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 192 00085205

Wydatki bieżące 192 000

Wydatki jednostek budżetowych 122 000

10 000wynagrodzenia i składki od nich naliczane

112 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące 70 000

Regionalne ośrodki polityki społecznej 5 024 78185217

Wydatki bieżące 5 024 781

Wydatki jednostek budżetowych 5 016 781

4 141 781wynagrodzenia i składki od nich naliczane

875 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000

Pozostała działalność 651 35085295

Wydatki bieżące 651 350

Wydatki jednostek budżetowych 251 350

33 250wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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218 100wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące 300 000

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

100 000

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 560 914853

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 682 93085311

Wydatki bieżące 682 930

Wydatki jednostek budżetowych 171 500

10 500wynagrodzenia i składki od nich naliczane

161 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące 511 430

Wojewódzkie urzędy pracy 9 664 08785332

Wydatki bieżące 9 652 719

Wydatki jednostek budżetowych 8 042 944

6 921 200wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 121 744wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 500

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

1 600 275

Wydatki majątkowe 11 368

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 368

11 368
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Pozostała działalność 213 89785395

Wydatki bieżące 206 547

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

206 547

Wydatki majątkowe 7 350

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 350

7 350
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Edukacyjna opieka wychowawcza 2 265 647854

Internaty i bursy szkolne 2 235 64785410

Wydatki bieżące 2 235 647

Wydatki jednostek budżetowych 2 234 367

1 543 496wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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690 871wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 280

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 30 00085416

Wydatki bieżące 30 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000

Rodzina 2 510 000855

Działalność ośrodków adopcyjnych 1 680 00085509

Wydatki bieżące 1 680 000

Dotacje na zadania bieżące 1 680 000

Pozostała działalność 830 00085595

Wydatki bieżące 830 000

Wydatki jednostek budżetowych 197 000

11 000wynagrodzenia i składki od nich naliczane

186 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące 633 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 870 466921

Teatry 39 400 00092106

Wydatki bieżące 39 400 000

Dotacje na zadania bieżące 39 400 000

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 13 437 42092108

Wydatki bieżące 13 300 000

Dotacje na zadania bieżące 13 300 000

Wydatki majątkowe 137 420

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 137 420

137 420
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 564 71492109

Wydatki bieżące 4 520 000

Dotacje na zadania bieżące 4 520 000

Wydatki majątkowe 1 044 714

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 044 714

483 558
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Biblioteki 5 362 00092116

Wydatki bieżące 5 362 000
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Dotacje na zadania bieżące 5 362 000

Muzea 14 152 33292118

Wydatki bieżące 10 819 325

Dotacje na zadania bieżące 10 819 325

Wydatki majątkowe 3 333 007

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 333 007

1 882 554
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Pozostała działalność 2 954 00092195

Wydatki bieżące 2 229 000

Wydatki jednostek budżetowych 1 166 500

1 166 500wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące 700 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 362 500

Wydatki majątkowe 725 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 725 000

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody

3 590 506925

Parki krajobrazowe 3 590 50692502

Wydatki bieżące 3 231 302

Wydatki jednostek budżetowych 3 152 702

2 596 887wynagrodzenia i składki od nich naliczane

555 815wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 600

Wydatki majątkowe 359 204

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 359 204

3 870
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Kultura fizyczna 8 145 000926

Zadania w zakresie kultury fizycznej 8 145 00092605

Wydatki bieżące 5 145 000

Wydatki jednostek budżetowych 25 000

25 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące 4 320 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 000
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Wydatki majątkowe 3 000 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 000 000

Razem wydatki na zadania własne 517 327 012

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

Rolnictwo i łowiectwo 4 866 000010

Melioracje wodne 4 864 00001008

Wydatki bieżące 4 556 000

Wydatki jednostek budżetowych 4 556 000

4 556 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki majątkowe 308 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 308 000

Pozostała działalność 2 00001095

Wydatki bieżące 2 000

Wydatki jednostek budżetowych 2 000

2 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Transport i łączność 28 396 000600

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 28 300 00060003

Wydatki bieżące 28 300 000

Dotacje na zadania bieżące 28 300 000

Pozostała działalność 96 00060095

Wydatki bieżące 96 000

Wydatki jednostek budżetowych 96 000

41 000wynagrodzenia i składki od nich naliczane

55 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Działalność usługowa 456 000710

Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 40 00071005

Wydatki bieżące 40 000

Wydatki jednostek budżetowych 40 000

40 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 100 00071012

Wydatki bieżące 100 000
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Wydatki jednostek budżetowych 100 000

100 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Pozostała działalność 316 00071095

Wydatki bieżące 316 000

Wydatki jednostek budżetowych 316 000

316 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Administracja publiczna 1 445 000750

Urzędy wojewódzkie 1 429 00075011

Wydatki bieżące 1 429 000

Wydatki jednostek budżetowych 1 429 000

1 320 100wynagrodzenia i składki od nich naliczane

108 900wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Komisje egzaminacyjne 11 00075046

Wydatki bieżące 11 000

Wydatki jednostek budżetowych 11 000

9 000wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 5 00075084

Wydatki bieżące 5 000

Wydatki jednostek budżetowych 4 800

1 500wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 300wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200

Obrona narodowa 6 000752

Pozostałe wydatki obronne 6 00075212

Wydatki bieżące 6 000

Wydatki jednostek budżetowych 6 000

2 000wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Ochrona zdrowia 49 000851

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

12 00085156

Wydatki bieżące 12 000

Wydatki jednostek budżetowych 12 000
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12 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Pozostała działalność 37 00085195

Wydatki bieżące 37 000

Wydatki jednostek budżetowych 37 000

10 000wynagrodzenia i składki od nich naliczane

27 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 000853

Wojewódzkie urzędy pracy 1 00085332

Wydatki bieżące 1 000

Wydatki jednostek budżetowych 900

850wynagrodzenia i składki od nich naliczane

50wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100

Rodzina 1 166 000855

Świadczenie wychowawcze 112 00085501

Wydatki bieżące 112 000

Wydatki jednostek budżetowych 112 000

112 000wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

141 00085502

Wydatki bieżące 141 000

Wydatki jednostek budżetowych 141 000

141 000wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Działalność ośrodków adopcyjnych 913 00085509

Wydatki bieżące 913 000

Wydatki jednostek budżetowych 628 000

491 794wynagrodzenia i składki od nich naliczane

136 206wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące 284 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 125 000900

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 117 00090005

Wydatki bieżące 100 000

Wydatki jednostek budżetowych 100 000
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100 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki majątkowe 17 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 000

Zmniejszenie hałasu i wibracji 8 00090007

Wydatki majątkowe 8 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000

Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami

36 510 000

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Rolnictwo i łowiectwo 900 000010

Pozostała działalność 900 00001095

Wydatki bieżące 600 000

Dotacje na zadania bieżące 600 000

Wydatki majątkowe 300 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700 000754

Pozostała działalność 700 00075495

Wydatki majątkowe 700 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 700 000

Kultura fizyczna 1 300 000926

Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 300 00092605

Wydatki majątkowe 1 300 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 300 000

Razem wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu
terytorialnego

2 900 000

Wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami
administracji rządowej

Rolnictwo i łowiectwo 6 020 000010

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 6 020 00001041

Wydatki bieżące 6 000 000

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

6 000 000

Wydatki majątkowe 20 000
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Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000

20 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Rybołówstwo i rybactwo 688 000050

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program
Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020

688 00005011

Wydatki bieżące 688 000

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

688 000

Razem wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień
zawartych z organami administracji rządowej

6 708 000

Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Różne rozliczenia 5 336758

Różne rozliczenia finansowe 5 33675814

Wydatki bieżące 5 336

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

5 336

Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

5 336

Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-
2020

Przetwórstwo przemysłowe 7 880 000150

Rozwój przedsiębiorczości 7 680 00015011

Wydatki bieżące 7 680 000

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

7 680 000

Pozostała działalność 200 00015095

Wydatki majątkowe 200 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000

200 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Transport i łączność 106 927 337600

Drogi publiczne wojewódzkie 106 857 33760013

Wydatki majątkowe 106 857 337

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 106 857 337
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106 857 337
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Pozostała działalność 70 00060095

Wydatki majątkowe 70 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000

70 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Turystyka 2 952 698630

Pozostała działalność 2 952 69863095

Wydatki majątkowe 2 952 698

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 952 698

2 952 698
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Gospodarka mieszkaniowa 3 632 573700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 632 57370005

Wydatki bieżące 1 035 300

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

1 035 300

Wydatki majątkowe 2 597 273

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 597 273

2 597 273
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Działalność usługowa 4 106 550710

Biura planowania przestrzennego 1 311 55071003

Wydatki bieżące 1 311 550

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

1 311 550

Pozostała działalność 2 795 00071095

Wydatki bieżące 2 786 000

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

2 786 000

Wydatki majątkowe 9 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 000

9 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Administracja publiczna 49 532 503750

Urzędy marszałkowskie 32 953 00375018

Wydatki bieżące 31 921 413
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Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

31 921 413

Wydatki majątkowe 1 031 590

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 031 590

1 031 590
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 723 23475075

Wydatki bieżące 2 723 234

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

2 723 234

Pozostała działalność 13 856 26675095

Wydatki bieżące 12 991 459

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

12 991 459

Wydatki majątkowe 864 807

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 864 807

864 807
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Różne rozliczenia 32 000758

Różne rozliczenia finansowe 32 00075814

Wydatki bieżące 32 000

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

32 000

Oświata i wychowanie 10 071 205801

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego

1 180 50680140

Wydatki bieżące 825 511

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

825 511

Wydatki majątkowe 354 995

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 354 995

354 995
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Pozostała działalność 8 890 69980195

Wydatki bieżące 7 453 692

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

7 453 692

Wydatki majątkowe 1 437 007

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 437 007
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1 437 007
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Ochrona zdrowia 1 257 560851

Pozostała działalność 1 257 56085195

Wydatki bieżące 537 000

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

537 000

Wydatki majątkowe 720 560

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 720 560

720 560
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Pomoc społeczna 9 062 779852

Pozostała działalność 9 062 77985295

Wydatki bieżące 8 064 116

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

8 064 116

Wydatki majątkowe 998 663

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 998 663

998 663
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 152 894853

Wojewódzkie urzędy pracy 6 529 01185332

Wydatki bieżące 6 494 076

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

6 494 076

Wydatki majątkowe 34 935

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 935

34 935
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Pozostała działalność 8 623 88385395

Wydatki bieżące 8 544 233

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

8 544 233

Wydatki majątkowe 79 650

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 79 650

79 650
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000 000900

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 000 00090005

Wydatki majątkowe 2 000 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 000

2 000 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 809 226921

Pozostała działalność 5 809 22692195

Wydatki majątkowe 5 809 226

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 809 226

5 809 226
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody

21 930925

Parki krajobrazowe 21 93092502

Wydatki majątkowe 21 930

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 930

21 930
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020

218 439 255

Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014-2020

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 442 936853

Wojewódzkie urzędy pracy 3 442 93685332

Wydatki bieżące 3 415 039

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

3 415 039

Wydatki majątkowe 27 897

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 897

27 897
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
zadań Samorządu Województwa

Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

3 442 936
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Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Administracja publiczna 7 209 247750

Urzędy marszałkowskie 1 857 00075018

Wydatki bieżące 1 857 000

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

1 857 000

Pozostała działalność 5 352 24775095

Wydatki bieżące 5 352 247

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

5 352 247

Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna

7 209 247

Razem:

w tym:

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

792 541 786

571 749 218

217 297 312

122 943 292

94 354 020

211 750 173

2 783 122

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Samorząd
Województwa, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

Obsługa długu Samorządu Województwa

Wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym na:

 - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy  finansowane ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Samorządu Województwa

Zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

8 850 122

9 000 000

220 792 568

211 768 350

137 597 495

9 024 218

0

Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań
Samorządu Województwa

122 068 489



Budżet województwa łódzkiego na 2017 rok

Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XXXI/414/16

Sejmiku Województwa

Łódzkiego

z dnia 20 grudnia 2016 r.

(w złotych)

42

                    Paragraf

Nazwa Budżet uchwalony na 2017 r.
  Dział

           Rozdział

Dysponent

Zadania własne10 517 327 012

99 225 6920101 Departament Finansów

17 261 900010 Rolnictwo i łowiectwo

17 261 90001042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

17 261 900Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne6800

54 433 670750 Administracja publiczna

54 402 75275018 Urzędy marszałkowskie

55 000Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

5 850Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3029

37 552 000Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

2 673 495Wynagrodzenia osobowe pracowników4019

2 899 900Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

232 200Dodatkowe wynagrodzenie roczne4049

6 846 800Składki na ubezpieczenia społeczne4110

503 550Składki na ubezpieczenia społeczne4119

975 900Składki na Fundusz Pracy4120

71 977Składki na Fundusz Pracy4129

950 900Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4140

18 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

70 000Zakup usług pozostałych4300

2 500Zakup usług obejmujących tłumaczenia4380

4 500Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390

237 480Podróże służbowe krajowe4410

55 000Podróże służbowe zagraniczne4420

5 000Różne opłaty i składki4430

1 191 700Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

1 500Opłaty na rzecz budżetu państwa4510

29 500Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4610

20 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

30 91875095 Pozostała działalność

23 851Wynagrodzenia osobowe pracowników4019

2 000Dodatkowe wynagrodzenie roczne4049

4 445Składki na ubezpieczenia społeczne4119

622Składki na Fundusz Pracy4129

2 000 000754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 000 00075421 Zarządzanie kryzysowe

2 000 000Rezerwy4810

17 850 122757 Obsługa długu publicznego

9 000 00075702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

9 000 000
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

8110

8 850 12275704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

8 850 122Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji8030

4 330 000758 Różne rozliczenia

4 330 00075818 Rezerwy ogólne i celowe
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4 330 000Rezerwy4810

1 500 000851 Ochrona zdrowia

1 500 00085111 Szpitale ogólne

1 500 000Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne6809

1 850 000921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 850 00092195 Pozostała działalność

1 125 000Rezerwy4810

725 000Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne6800

2 299 7440102 Departament Polityki Regionalnej

2 299 744750 Administracja publiczna

1 799 00075018 Urzędy marszałkowskie

225Różne wydatki na rzecz osób fizycznych3039

1 000Honoraria4090

150Honoraria4099

10 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

20 250Wynagrodzenia bezosobowe4179

1 500Nagrody konkursowe4199

4 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

729Zakup materiałów i wyposażenia4219

750Zakup energii4269

60 000Zakup usług pozostałych4300

596 175Zakup usług pozostałych4309

5 000Zakup usług obejmujących tłumaczenia4380

3 981Zakup usług obejmujących tłumaczenia4389

25 000Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390

919 230Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4399

8 325Podróże służbowe krajowe4419

19 000Podróże służbowe zagraniczne4420

11 475Podróże służbowe zagraniczne4429

25 000Różne opłaty i składki4430

150Opłaty na rzecz budżetu państwa4519

66 750Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4619

1 440Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4709

18 870Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6069

500 74475095 Pozostała działalność

63 877Wynagrodzenia osobowe pracowników4018

11 273Wynagrodzenia osobowe pracowników4019

11 153Składki na ubezpieczenia społeczne4118

1 968Składki na ubezpieczenia społeczne4119

1 555Składki na Fundusz Pracy4128

274Składki na Fundusz Pracy4129

666Wynagrodzenia bezosobowe4179

3 400Zakup materiałów i wyposażenia4218

600Zakup materiałów i wyposażenia4219

201 300Zakup usług pozostałych4300

106 250Zakup usług pozostałych4308

18 750Zakup usług pozostałych4309

4 250Zakup usług obejmujących tłumaczenia4388

750Zakup usług obejmujących tłumaczenia4389

2 550Podróże służbowe krajowe4418

728Podróże służbowe krajowe4419

1 400Podróże służbowe zagraniczne4420

59 500Podróże służbowe zagraniczne4428

10 500Podróże służbowe zagraniczne4429

4 813 890010201
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa
Łódzkiego

4 813 890710 Działalność usługowa

4 813 89071003 Biura planowania przestrzennego

8 700Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

2 634 440Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

99 300Wynagrodzenia osobowe pracowników4019
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200 800Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

7 500Dodatkowe wynagrodzenie roczne4049

420 000Składki na ubezpieczenia społeczne4110

18 000Składki na ubezpieczenia społeczne4119

50 000Składki na Fundusz Pracy4120

2 550Składki na Fundusz Pracy4129

50 000Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4140

200 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

11 250Wynagrodzenia bezosobowe4179

95 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

1 000Zakup środków żywności4220

81 500Zakup energii4260

19 000Zakup usług remontowych4270

2 500Zakup usług zdrowotnych4280

101 000Zakup usług pozostałych4300

450Zakup usług pozostałych4309

9 600Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

530 000Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390

90 000Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4399

21 000Podróże służbowe krajowe4410

150Podróże służbowe krajowe4419

4 500Podróże służbowe zagraniczne4420

59 600Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

7 800Podatek od nieruchomości4480

17 500Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

2 250Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4709

68 500Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6060

98 493 6620103 Departament Infrastruktury

97 390 222600 Transport i łączność

97 390 22260001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

95 641 918
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

2830

1 000 000
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych

6010

748 304Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6060

28 500700 Gospodarka mieszkaniowa

28 50070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

9 500Zakup usług pozostałych4300

1 000Opłaty na rzecz budżetu państwa4510

3 000Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4610

15 000Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6060

1 074 940750 Administracja publiczna

1 074 94075018 Urzędy marszałkowskie

20 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

901 218Zakup usług pozostałych4300

120 000Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390

33 722Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6060

75 215 241010301 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

75 215 241600 Transport i łączność

75 215 24160013 Drogi publiczne wojewódzkie

150 000Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

11 023 558Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

835 125Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

1 860 000Składki na ubezpieczenia społeczne4110

195 000Składki na Fundusz Pracy4120

168 000Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4140

5 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

3 309 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

2 000Zakup środków żywności4220

410 000Zakup energii4260
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10 250 000Zakup usług remontowych4270

15 000Zakup usług zdrowotnych4280

9 174 500Zakup usług pozostałych4300

95 000Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

168 650Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390

3 360
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4400

2 000Podróże służbowe krajowe4410

68 000Różne opłaty i składki4430

202 486Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

96 500Podatek od nieruchomości4480

14 000Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4500

59 220Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520

10Podatek od towarów i usług (VAT).4530

6 000Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4610

20 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

30 958 761Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6050

5 624 071Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6059

500 000Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6060

22 779 618010302 Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

22 779 618700 Gospodarka mieszkaniowa

22 779 61870005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

14 300Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

2 465 956Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

180 500Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

441 618Składki na ubezpieczenia społeczne4110

63 273Składki na Fundusz Pracy4120

55 032Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4140

40 080Wynagrodzenia bezosobowe4170

285 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

2 000Zakup środków żywności4220

3 837 200Zakup energii4260

56 805Zakup energii4269

1 820 000Zakup usług remontowych4270

2 000Zakup usług zdrowotnych4280

5 904 700Zakup usług pozostałych4300

17 895Zakup usług pozostałych4309

58 900Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

160 000Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390

1 104 500
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4400

108 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4409

11 200Podróże służbowe krajowe4410

850 757Różne opłaty i składki4430

49 592Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

706 000Podatek od nieruchomości4480

140 000Opłaty na rzecz budżetu państwa4510

127 600Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520

32 000Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4610

8 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

3 778 366Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6050

458 344Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6059

2 815 5570104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1 408 100010 Rolnictwo i łowiectwo

1 000 00001009 Spółki wodne

1 000 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

2830

70 00001015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

70 000Zakup usług pozostałych4300

338 10001042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
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100 000
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

2320

9 100Zakup usług pozostałych4300

6 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

23 000Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6060

100 000
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

6610

100 000
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

6620

1 407 457750 Administracja publiczna

1 407 45775018 Urzędy marszałkowskie

5 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

37 000Zakup usług pozostałych4300

5 000Podróże służbowe zagraniczne4420

16 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

1 344 457Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6060

8 670 526010401
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Łodzi

8 670 526010 Rolnictwo i łowiectwo

8 611 31601006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

12 600Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

5 911 697Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

470 292Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

1 061 733Składki na ubezpieczenia społeczne4110

151 323Składki na Fundusz Pracy4120

38 628Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4140

205 500Zakup materiałów i wyposażenia4210

108 820Zakup energii4260

33 550Zakup usług remontowych4270

4 510Zakup usług zdrowotnych4280

253 200Zakup usług pozostałych4300

53 000Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

110 500
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4400

10 000Podróże służbowe krajowe4410

1 620Różne opłaty i składki4430

147 043Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

14 400Podatek od nieruchomości4480

1 000Opłaty na rzecz budżetu państwa4510

1 900Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520

12 000Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4610

8 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

59 21001095 Pozostała działalność

9 450Zakup materiałów i wyposażenia4210

9 850Zakup energii4260

22 100Zakup usług remontowych4270

11 150Zakup usług pozostałych4300

1 250Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

10Różne opłaty i składki4430

5 400Podatek od nieruchomości4480

3 590 506010408
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
Łódzkiego

3 590 506925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody

3 590 50692502 Parki krajobrazowe

78 600Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

2 014 887Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

149 900Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

2 000Honoraria4090

381 700Składki na ubezpieczenia społeczne4110
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43 400Składki na Fundusz Pracy4120

3 000Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4140

5 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

4 000Nagrody konkursowe4190

153 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

1 000Zakup środków dydaktycznych i książek4240

65 000Zakup energii4260

17 000Zakup usług remontowych4270

10 800Zakup usług zdrowotnych4280

170 000Zakup usług pozostałych4300

27 000Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

2 000Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390

16 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4400

4 000Podróże służbowe krajowe4410

1 000Różne opłaty i składki4430

51 415Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

9 500Podatek od nieruchomości4480

7 100Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4500

1 000Opłaty na rzecz budżetu państwa4510

1 000Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520

3 000Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4610

9 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

197 434Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6050

3 870Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6059

157 900Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6060

6 038 4740105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej

6 038 474750 Administracja publiczna

593 26075018 Urzędy marszałkowskie

33 410Honoraria4090

11 950Wynagrodzenia bezosobowe4170

16 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

3 000Zakup usług remontowych4270

493 140Zakup usług pozostałych4300

11 760
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4400

4 000Różne opłaty i składki4430

10 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

10 000Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6060

5 445 21475075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

50 000Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń3040

56 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

44 000Nagrody konkursowe4190

229 412Zakup materiałów i wyposażenia4210

3 059Zakup materiałów i wyposażenia4219

40 000Zakup usług remontowych4270

4 208 230Zakup usług pozostałych4300

477 513Zakup usług pozostałych4309

500Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

20 000Zakup usług obejmujących tłumaczenia4380

310 000Podróże służbowe zagraniczne4420

6 500Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

1 255 1880106 Kancelaria Sejmiku

1 105 188750 Administracja publiczna

1 105 18875017 Samorządowe sejmiki województw

912 188Różne wydatki na rzecz osób fizycznych3030

10 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

8 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

11 000Zakup środków żywności4220

76 000Zakup usług pozostałych4300

88 000Różne opłaty i składki4430
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150 000921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

150 00092195 Pozostała działalność

150 000Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń3040

8 713 8770108 Departament Polityki Zdrowotnej

185 000750 Administracja publiczna

185 00075018 Urzędy marszałkowskie

185 000Zakup usług pozostałych4300

8 528 877851 Ochrona zdrowia

2 997 37785111 Szpitale ogólne

2 146 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych

6220

851 377
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych

6229

4 683 00085148 Medycyna pracy

2 660 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

2560

2 023 000Zakup usług zdrowotnych4280

598 50085149 Programy polityki zdrowotnej

598 500
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

2560

250 00085195 Pozostała działalność

250 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

2360

80 144 5460110 Departament Kultury i Edukacji

1 274 080801 Oświata i wychowanie

87 09480146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

87 094Zakup usług pozostałych4300

1 186 98680195 Pozostała działalność

40 192Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

1 920Różne wydatki na rzecz osób fizycznych3030

112 000Stypendia różne3250

26 795Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

25 550Zakup materiałów i wyposażenia4210

22 760Zakup usług pozostałych4300

168 105Zakup usług pozostałych4309

27 347Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

461 402Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6060

300 915Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6069

78 870 466921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

39 400 00092106 Teatry

36 900 000Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury2480

2 500 000
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych

2800

13 437 42092108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

13 000 000Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury2480

300 000
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych

2800

137 420
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych

6229

5 564 71492109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

4 520 000Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury2480

561 156
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych

6220

483 558
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych

6229

5 362 00092116 Biblioteki

5 292 000Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury2480
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70 000
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych

2800

14 152 33292118 Muzea

10 772 250Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury2480

47 075
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych

2800

1 450 453
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych

6220

1 882 554
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych

6229

954 00092195 Pozostała działalność

700 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

2360

142 500Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń3040

70 000Stypendia różne3250

7 500Nagrody konkursowe4190

34 000Zakup usług pozostałych4300

1 585 134011003 Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi

1 579 134801 Oświata i wychowanie

1 579 13480130 Szkoły zawodowe

2 000Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

1 000 000Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

105 000Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

193 020Składki na ubezpieczenia społeczne4110

27 085Składki na Fundusz Pracy4120

1 000Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4140

500Wynagrodzenia bezosobowe4170

1 200Zakup materiałów i wyposażenia4210

6 800Zakup środków dydaktycznych i książek4240

138 000Zakup energii4260

1 000Zakup usług remontowych4270

500Zakup usług zdrowotnych4280

18 000Zakup usług pozostałych4300

2 800Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

200Podróże służbowe krajowe4410

77 509Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

4 320Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520

200Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

6 000854 Edukacyjna opieka wychowawcza

6 00085416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

6 000Stypendia dla uczniów3240

1 264 323011009
Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego
im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

1 047 234801 Oświata i wychowanie

978 75280130 Szkoły zawodowe

1 000Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

681 635Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

80 030Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

77 537Składki na ubezpieczenia społeczne4110

10 050Składki na Fundusz Pracy4120

1 000Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4140

1 500Zakup materiałów i wyposażenia4210

1 500Zakup środków dydaktycznych i książek4240

39 815Zakup energii4260

500Zakup usług remontowych4270

930Zakup usług zdrowotnych4280

20 194Zakup usług pozostałych4300

3 800Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

1 000Podróże służbowe krajowe4410
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58 181Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

80Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

68 48280151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

100Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

50 000Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

7 742Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

8 990Składki na ubezpieczenia społeczne4110

990Składki na Fundusz Pracy4120

500Zakup środków dydaktycznych i książek4240

160Zakup usług zdrowotnych4280

217 089854 Edukacyjna opieka wychowawcza

211 08985410 Internaty i bursy szkolne

160Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

113 462Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

12 065Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

21 917Składki na ubezpieczenia społeczne4110

2 050Składki na Fundusz Pracy4120

100Zakup materiałów i wyposażenia4210

37 300Zakup energii4260

300Zakup usług remontowych4270

130Zakup usług zdrowotnych4280

11 025Zakup usług pozostałych4300

12 530Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

50Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

6 00085416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

6 000Stypendia dla uczniów3240

1 978 864011017 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

1 978 864801 Oświata i wychowanie

1 978 86480146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2 000Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

1 148 000Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

105 224Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

207 809Składki na ubezpieczenia społeczne4110

14 000Składki na Fundusz Pracy4120

30 492Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4140

100 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

5 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

1 000Zakup środków dydaktycznych i książek4240

190 000Zakup energii4260

3 000Zakup usług remontowych4270

1 050Zakup usług zdrowotnych4280

78 500Zakup usług pozostałych4300

17 000Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

2 000Podróże służbowe krajowe4410

71 993Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

1 296Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520

500Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

1 678 568011018
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w
Piotrkowie Trybunalskim

1 678 568801 Oświata i wychowanie

1 678 56880146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 270Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

1 134 590Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

96 512Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

185 000Składki na ubezpieczenia społeczne4110

15 000Składki na Fundusz Pracy4120

50 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

7 213Zakup materiałów i wyposażenia4210

1 000Zakup środków żywności4220

1 500Zakup środków dydaktycznych i książek4240

60 000Zakup energii4260
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1 400Zakup usług remontowych4270

1 620Zakup usług zdrowotnych4280

50 000Zakup usług pozostałych4300

7 428Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

3 000Podróże służbowe krajowe4410

62 335Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

1 589 599011019
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w
Sieradzu

1 589 599801 Oświata i wychowanie

1 589 59980146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4 000Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

1 010 000Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

85 000Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

192 583Składki na ubezpieczenia społeczne4110

27 024Składki na Fundusz Pracy4120

33 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

7 500Zakup materiałów i wyposażenia4210

1 000Zakup środków dydaktycznych i książek4240

70 000Zakup energii4260

500Zakup usług remontowych4270

750Zakup usług zdrowotnych4280

62 486Zakup usług pozostałych4300

10 000Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

6 500Podróże służbowe krajowe4410

76 176Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

3 080Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520

1 184 158011020
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w
Skierniewicach

1 184 158801 Oświata i wychowanie

1 184 15880146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

220Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

800 000Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

68 657Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

155 160Składki na ubezpieczenia społeczne4110

18 900Składki na Fundusz Pracy4120

20 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

6 500Zakup materiałów i wyposażenia4210

1 000Zakup środków dydaktycznych i książek4240

20 000Zakup energii4260

6 000Zakup usług remontowych4270

500Zakup usług zdrowotnych4280

29 351Zakup usług pozostałych4300

8 000Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

600
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4400

2 000Podróże służbowe krajowe4410

47 070Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

200Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

2 364 223011021
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T.
Kotarbińskiego w Łodzi

2 364 223801 Oświata i wychowanie

2 364 22380147 Biblioteki pedagogiczne

1 700Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

1 494 306Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

153 823Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

295 914Składki na ubezpieczenia społeczne4110

37 500Składki na Fundusz Pracy4120

41 500Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4140

500Wynagrodzenia bezosobowe4170

5 000Zakup materiałów i wyposażenia4210
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1 300Zakup środków dydaktycznych i książek4240

80 000Zakup energii4260

500Zakup usług remontowych4270

2 300Zakup usług zdrowotnych4280

29 750Zakup usług pozostałych4300

13 000Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

600Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390

55 548
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4400

500Podróże służbowe krajowe4410

150 122Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

360Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520

1 642 394011022 Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim

1 642 394801 Oświata i wychowanie

1 642 39480147 Biblioteki pedagogiczne

400Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

958 699Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

82 000Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

180 554Składki na ubezpieczenia społeczne4110

18 200Składki na Fundusz Pracy4120

2 500Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4140

400Wynagrodzenia bezosobowe4170

5 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

1 000Zakup środków dydaktycznych i książek4240

80 000Zakup energii4260

500Zakup usług remontowych4270

800Zakup usług zdrowotnych4280

8 000Zakup usług pozostałych4300

10 000Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

182 118
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4400

700Podróże służbowe krajowe4410

92 023Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

19 500Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6060

1 884 491011023 Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

1 884 491801 Oświata i wychowanie

1 884 49180147 Biblioteki pedagogiczne

500Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

1 179 500Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

113 783Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

227 642Składki na ubezpieczenia społeczne4110

25 300Składki na Fundusz Pracy4120

22 000Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4140

1 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

5 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

1 500Zakup środków dydaktycznych i książek4240

80 000Zakup energii4260

6 000Zakup usług remontowych4270

900Zakup usług zdrowotnych4280

25 000Zakup usług pozostałych4300

10 500Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

83 300
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4400

1 000Podróże służbowe krajowe4410

1 200Różne opłaty i składki4430

98 466Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

1 400Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520

500Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

1 181 413011024 Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

1 181 413801 Oświata i wychowanie

1 181 41380147 Biblioteki pedagogiczne
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100Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

780 900Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

76 000Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

140 413Składki na ubezpieczenia społeczne4110

17 000Składki na Fundusz Pracy4120

500Wynagrodzenia bezosobowe4170

5 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

1 500Zakup środków dydaktycznych i książek4240

54 000Zakup energii4260

5 000Zakup usług remontowych4270

500Zakup usług zdrowotnych4280

23 000Zakup usług pozostałych4300

8 300Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

4 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4400

700Podróże służbowe krajowe4410

64 000Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

500Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

994 221011026 Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

994 221854 Edukacyjna opieka wychowawcza

994 22185410 Internaty i bursy szkolne

446 100Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

40 500Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

69 421Składki na ubezpieczenia społeczne4110

5 500Składki na Fundusz Pracy4120

1 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

2 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

364 000Zakup energii4260

1 800Zakup usług remontowych4270

330Zakup usług zdrowotnych4280

35 000Zakup usług pozostałych4300

3 520Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

300Podróże służbowe krajowe4410

18 050Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

6 700Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520

238 299011027 Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu

238 299854 Edukacyjna opieka wychowawcza

238 29985410 Internaty i bursy szkolne

250Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

135 000Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

14 100Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

24 287Składki na ubezpieczenia społeczne4110

3 408Składki na Fundusz Pracy4120

330Zakup materiałów i wyposażenia4210

34 800Zakup energii4260

600Zakup usług remontowych4270

240Zakup usług zdrowotnych4280

15 000Zakup usług pozostałych4300

1 600Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

200Podróże służbowe krajowe4410

7 884Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

600Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

455 728011028 Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu

455 728854 Edukacyjna opieka wychowawcza

455 72885410 Internaty i bursy szkolne

700Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

292 681Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

26 300Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

46 091Składki na ubezpieczenia społeczne4110

6 468Składki na Fundusz Pracy4120

2 000Zakup materiałów i wyposażenia4210
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46 972Zakup energii4260

3 900Zakup usług remontowych4270

170Zakup usług zdrowotnych4280

11 000Zakup usług pozostałych4300

2 682Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

600Podróże służbowe krajowe4410

13 764Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

2 400Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520

336 310011029
Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w
Tomaszowie Mazowieckim

336 310854 Edukacyjna opieka wychowawcza

336 31085410 Internaty i bursy szkolne

170Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

215 000Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

22 701Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

39 145Składki na ubezpieczenia społeczne4110

4 800Składki na Fundusz Pracy4120

1 500Wynagrodzenia bezosobowe4170

12 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

100Zakup środków żywności4220

8 073Zakup energii4260

400Zakup usług remontowych4270

70Zakup usług zdrowotnych4280

14 182Zakup usług pozostałych4300

2 327Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

500Podróże służbowe krajowe4410

13 842Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

1 500Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

3 176 849011031
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu
Województwa Łódzkiego w Łodzi

3 172 849801 Oświata i wychowanie

1 961 82980130 Szkoły zawodowe

6 000Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

1 465 000Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

125 000Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

207 774Składki na ubezpieczenia społeczne4110

29 155Składki na Fundusz Pracy4120

2 400Zakup materiałów i wyposażenia4210

20 000Zakup środków dydaktycznych i książek4240

5 000Zakup usług zdrowotnych4280

2 000Zakup usług pozostałych4300

500Podróże służbowe krajowe4410

98 000Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

1 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

1 063 42080140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego

3 200Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

3 600Stypendia dla uczniów3249

391 500Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

5 333Wynagrodzenia osobowe pracowników4019

28 000Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

60 000Składki na ubezpieczenia społeczne4110

912Składki na ubezpieczenia społeczne4119

5 800Składki na Fundusz Pracy4120

120Składki na Fundusz Pracy4129

62 000Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4140

171Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4149

18 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

500Wynagrodzenia bezosobowe4179

7 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

1 557Zakup materiałów i wyposażenia4219

15 000Zakup środków dydaktycznych i książek4240
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11 159Zakup środków dydaktycznych i książek4249

174 000Zakup energii4260

500Zakup usług remontowych4270

500Zakup usług zdrowotnych4280

35 000Zakup usług pozostałych4300

8 298Zakup usług pozostałych4309

3 500Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

1 000Podróże służbowe krajowe4410

1 000Różne opłaty i składki4430

208 500Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

4 400Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520

2 500Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

3 990Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4709

3 000Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6059

3 380Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6069

46 50080146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

37 900Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

2 600Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

6 000Składki na ubezpieczenia społeczne4110

101 10080151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

80 000Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

7 000Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

12 000Składki na ubezpieczenia społeczne4110

800Składki na Fundusz Pracy4120

300Zakup materiałów i wyposażenia4210

1 000Zakup środków dydaktycznych i książek4240

4 000854 Edukacyjna opieka wychowawcza

4 00085416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

4 000Stypendia dla uczniów3240

1 347 732011032
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu
Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

1 340 732801 Oświata i wychowanie

353 19780130 Szkoły zawodowe

261 955Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

24 986Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

50 100Składki na ubezpieczenia społeczne4110

6 956Składki na Fundusz Pracy4120

2 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

7 000Zakup środków dydaktycznych i książek4240

200Zakup usług zdrowotnych4280

859 69780140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego

2 000Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

510 400Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

40 496Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

78 000Składki na ubezpieczenia społeczne4110

10 351Składki na Fundusz Pracy4120

4 200Wynagrodzenia bezosobowe4170

62 300Zakup materiałów i wyposażenia4210

30 000Zakup energii4260

1 000Zakup usług remontowych4270

300Zakup usług zdrowotnych4280

35 000Zakup usług pozostałych4300

5 000Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

2 000Podróże służbowe krajowe4410

3 500Różne opłaty i składki4430

74 650Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

500Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

127 83880151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

90 692Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

7 409Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

20 645Składki na ubezpieczenia społeczne4110
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2 942Składki na Fundusz Pracy4120

6 000Zakup środków dydaktycznych i książek4240

150Zakup usług zdrowotnych4280

7 000854 Edukacyjna opieka wychowawcza

7 00085416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

7 000Stypendia dla uczniów3240

848 129011034

Zespół Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Ośrodku
Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala
Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Sieradzu

848 129801 Oświata i wychowanie

579 47280102 Szkoły podstawowe specjalne

37 000Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

413 689Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

38 710Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

78 989Składki na ubezpieczenia społeczne4110

11 084Składki na Fundusz Pracy4120

112 85180111 Gimnazja specjalne

4 360Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

84 200Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

6 277Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

15 797Składki na ubezpieczenia społeczne4110

2 217Składki na Fundusz Pracy4120

155 80680144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

83 000Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

7 300Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

15 598Składki na ubezpieczenia społeczne4110

2 223Składki na Fundusz Pracy4120

2 500Wynagrodzenia bezosobowe4170

2 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

1 000Zakup usług pozostałych4300

500Podróże służbowe krajowe4410

41 685Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

1 957 663011035
Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego
Województwa Łódzkiego w Łowiczu

1 952 663801 Oświata i wychowanie

853 32680130 Szkoły zawodowe

1 000Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

667 394Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

62 505Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

99 504Składki na ubezpieczenia społeczne4110

13 963Składki na Fundusz Pracy4120

2 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

6 500Zakup środków dydaktycznych i książek4240

360Zakup usług zdrowotnych4280

100Podróże służbowe krajowe4410

1 013 52880140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego

1 340Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

470 000Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

41 600Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

81 181Składki na ubezpieczenia społeczne4110

5 260Składki na Fundusz Pracy4120

6 000Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4140

800Wynagrodzenia bezosobowe4170

8 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

230 000Zakup energii4260

1 800Zakup usług remontowych4270

320Zakup usług zdrowotnych4280

35 000Zakup usług pozostałych4300

5 000Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360
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200Podróże służbowe krajowe4410

123 838Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

2 689Podatek od nieruchomości4480

500Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

85 80980151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

710Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

62 581Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

5 568Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

9 500Składki na ubezpieczenia społeczne4110

1 370Składki na Fundusz Pracy4120

6 000Zakup środków dydaktycznych i książek4240

80Podatek od nieruchomości4480

5 000854 Edukacyjna opieka wychowawcza

5 00085416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

5 000Stypendia dla uczniów3240

1 207 722011036
Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego
Województwa Łódzkiego w Sieradzu

1 205 722801 Oświata i wychowanie

208 42280130 Szkoły zawodowe

156 520Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

14 247Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

25 800Składki na ubezpieczenia społeczne4110

3 855Składki na Fundusz Pracy4120

2 500Zakup materiałów i wyposażenia4210

5 500Zakup środków dydaktycznych i książek4240

983 80980140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego

2 200Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

521 860Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

52 517Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

90 072Składki na ubezpieczenia społeczne4110

9 160Składki na Fundusz Pracy4120

11 500Wynagrodzenia bezosobowe4170

5 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

158 783Zakup energii4260

500Zakup usług remontowych4270

480Zakup usług zdrowotnych4280

48 000Zakup usług pozostałych4300

4 700Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

1 500Podróże służbowe krajowe4410

73 957Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

3 080Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520

500Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

13 49180151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

10 000Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

1 746Składki na ubezpieczenia społeczne4110

245Składki na Fundusz Pracy4120

1 500Zakup środków dydaktycznych i książek4240

2 000854 Edukacyjna opieka wychowawcza

2 00085416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

2 000Stypendia dla uczniów3240

2 392 582011037
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych
Technologii w Łodzi

2 392 582801 Oświata i wychowanie

495 18680130 Szkoły zawodowe

387 946Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

67 735Składki na ubezpieczenia społeczne4110

9 505Składki na Fundusz Pracy4120

10 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

10 000Zakup środków dydaktycznych i książek4240

10 000Zakup usług pozostałych4300
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933 80080140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego

600Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

410 000Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

146 925Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

89 250Składki na ubezpieczenia społeczne4110

9 700Składki na Fundusz Pracy4120

1 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

167 000Zakup energii4260

500Zakup usług remontowych4270

4 000Zakup usług zdrowotnych4280

5 000Zakup usług pozostałych4300

3 850Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

5 700Podróże służbowe krajowe4410

89 775Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

500Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

963 59680151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

736 049Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

128 514Składki na ubezpieczenia społeczne4110

18 033Składki na Fundusz Pracy4120

16 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

30 000Zakup środków dydaktycznych i książek4240

35 000Zakup usług pozostałych4300

1 991 431011038
Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w
Zgierzu

1 991 431801 Oświata i wychowanie

431 13680130 Szkoły zawodowe

285 000Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

34 678Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

49 761Składki na ubezpieczenia społeczne4110

7 710Składki na Fundusz Pracy4120

5 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

5 000Zakup środków dydaktycznych i książek4240

5 000Zakup usług pozostałych4300

38 987Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

957 43880144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

4 142Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

468 500Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

54 043Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

75 784Składki na ubezpieczenia społeczne4110

10 634Składki na Fundusz Pracy4120

46 046Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4140

5 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

20 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

165 000Zakup energii4260

500Zakup usług remontowych4270

1 500Zakup usług zdrowotnych4280

50 000Zakup usług pozostałych4300

5 000Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

500Podróże służbowe krajowe4410

48 289Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

2 500Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

562 16180146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

382 600Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

37 526Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

68 450Składki na ubezpieczenia społeczne4110

9 160Składki na Fundusz Pracy4120

15 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

5 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

2 000Zakup środków dydaktycznych i książek4240

10 000Zakup usług pozostałych4300

3 000Podróże służbowe krajowe4410
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29 425Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

40 69680151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

30 000Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

1 954Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

5 579Składki na ubezpieczenia społeczne4110

783Składki na Fundusz Pracy4120

500Zakup środków dydaktycznych i książek4240

500Zakup usług pozostałych4300

1 380Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

250 0000112 Departament Geodezji i Kartografii

250 000750 Administracja publiczna

250 00075018 Urzędy marszałkowskie

5 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

5 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

5 000Zakup usług remontowych4270

220 000Zakup usług pozostałych4300

15 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

6 011 900011201 Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi

6 011 900010 Rolnictwo i łowiectwo

6 011 90001004 Biura geodezji i terenów rolnych

26 000Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

3 768 800Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

316 900Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

660 800Składki na ubezpieczenia społeczne4110

70 000Składki na Fundusz Pracy4120

83 220Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4140

25 200Wynagrodzenia bezosobowe4170

215 400Zakup materiałów i wyposażenia4210

800Zakup środków żywności4220

98 500Zakup energii4260

50 000Zakup usług remontowych4270

4 570Zakup usług zdrowotnych4280

298 100Zakup usług pozostałych4300

31 000Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

133 800
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4400

30 000Podróże służbowe krajowe4410

75 490Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

11 000Podatek od nieruchomości4480

15 000Opłaty na rzecz budżetu państwa4510

70 000Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520

320Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4610

15 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

12 000Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6060

85 5000113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

85 500750 Administracja publiczna

85 50075018 Urzędy marszałkowskie

1 800Honoraria4099

750Składki na ubezpieczenia społeczne4119

450Składki na Fundusz Pracy4129

46 800Wynagrodzenia bezosobowe4179

975Zakup materiałów i wyposażenia4219

225Zakup usług pozostałych4309

17 700Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4399

9 450Podróże służbowe krajowe4419

2 850Podróże służbowe zagraniczne4429

4 500Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4709

1 501 3700114 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli

1 501 370750 Administracja publiczna

548 75075018 Urzędy marszałkowskie
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14 030Wynagrodzenia osobowe pracowników4019

800Honoraria4090

800Honoraria4099

3 800Składki na ubezpieczenia społeczne4119

850Składki na Fundusz Pracy4129

10 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

8 000Wynagrodzenia bezosobowe4179

25 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

600Zakup materiałów i wyposażenia4219

15 000Zakup środków żywności4220

33 000Zakup energii4260

15 000Zakup usług remontowych4270

91 700Zakup usług pozostałych4300

43 750Zakup usług pozostałych4309

66 000Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

23 220Zakup usług obejmujących tłumaczenia4380

9 000Zakup usług obejmujących tłumaczenia4389

2 000Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390

70 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4400

27 700
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4409

59 000Podróże służbowe zagraniczne4420

12 000Podróże służbowe zagraniczne4429

1 500Różne opłaty i składki4430

14 000Składki do organizacji międzynarodowych4540

2 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

952 62075095 Pozostała działalność

111 000Wynagrodzenia osobowe pracowników4011

12 240Wynagrodzenia osobowe pracowników4018

2 160Wynagrodzenia osobowe pracowników4019

21 050Składki na ubezpieczenia społeczne4111

2 150Składki na ubezpieczenia społeczne4118

380Składki na ubezpieczenia społeczne4119

5 150Składki na Fundusz Pracy4121

460Składki na Fundusz Pracy4128

85Składki na Fundusz Pracy4129

20 440Wynagrodzenia bezosobowe4171

11 094Wynagrodzenia bezosobowe4178

1 955Wynagrodzenia bezosobowe4179

4 000Zakup materiałów i wyposażenia4211

36 000Zakup usług pozostałych4301

114 468Zakup usług pozostałych4308

520 200Zakup usług pozostałych4309

5 312Zakup usług obejmujących tłumaczenia4381

17 000Zakup usług obejmujących tłumaczenia4388

3 000Zakup usług obejmujących tłumaczenia4389

15 000Podróże służbowe zagraniczne4421

42 056Podróże służbowe zagraniczne4428

7 420Podróże służbowe zagraniczne4429

55 0000118
Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw
Przeciwpożarowych

55 000750 Administracja publiczna

55 00075018 Urzędy marszałkowskie

30 000Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

25 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

6 5000119 Kancelaria Marszałka

6 500750 Administracja publiczna

6 50075095 Pozostała działalność

2 500Różne wydatki na rzecz osób fizycznych3030

4 000Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390
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13 146 1050120 Departament ds. Przedsiębiorczości

13 146 105750 Administracja publiczna

13 146 10575095 Pozostała działalność

13 017Wynagrodzenia osobowe pracowników4011

28 620Wynagrodzenia osobowe pracowników4019

3 000Dodatkowe wynagrodzenie roczne4049

2 238Składki na ubezpieczenia społeczne4111

3 508Składki na ubezpieczenia społeczne4119

319Składki na Fundusz Pracy4121

810Składki na Fundusz Pracy4129

3 419 781Dopłaty w spółkach prawa handlowego4150

3 000Wynagrodzenia bezosobowe4179

1 500Zakup materiałów i wyposażenia4210

43 384Zakup materiałów i wyposażenia4219

556 720Zakup usług pozostałych4300

759 623Zakup usług pozostałych4309

33 000Zakup usług obejmujących tłumaczenia4380

29 850Zakup usług obejmujących tłumaczenia4389

45 000Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390

19 500Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4399

5 821
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4409

18 000Podróże służbowe krajowe4419

67 000Podróże służbowe zagraniczne4420

4 871Podróże służbowe zagraniczne4421

6 000Podróże służbowe zagraniczne4429

1 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

1 725Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4709

8 024 218
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych

6010

54 600Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6069

982 1660130 Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa

982 166754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

982 16675495 Pozostała działalność

58 180Nagrody konkursowe4190

68 986Zakup usług pozostałych4300

855 000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych

6170

16 012 4350131 Departament Cyfryzacji

16 012 435750 Administracja publiczna

16 012 43575018 Urzędy marszałkowskie

55 960Wynagrodzenia osobowe pracowników4018

19 907Wynagrodzenia osobowe pracowników4019

11 500Honoraria4090

9 619Składki na ubezpieczenia społeczne4118

3 420Składki na ubezpieczenia społeczne4119

1 371Składki na Fundusz Pracy4128

488Składki na Fundusz Pracy4129

43 500Wynagrodzenia bezosobowe4170

1 112 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

11 815Zakup materiałów i wyposażenia4218

23 873Zakup materiałów i wyposażenia4219

250 000Zakup energii4260

195 000Zakup usług remontowych4270

3 750Zakup usług remontowych4279

6 811 900Zakup usług pozostałych4300

20 672Zakup usług pozostałych4303

2 586Zakup usług pozostałych4304

548Zakup usług pozostałych4308

30 847Zakup usług pozostałych4309

146 000Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360
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3 030Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4369

15 000Zakup usług obejmujących tłumaczenia4380

62 500Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390

11 513Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4398

2 032Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4399

1 462Podróże służbowe krajowe4413

258Podróże służbowe krajowe4414

1 963Podróże służbowe krajowe4418

346Podróże służbowe krajowe4419

300Podróże służbowe zagraniczne4420

7 650Podróże służbowe zagraniczne4428

1 350Podróże służbowe zagraniczne4429

42 100Podatek od nieruchomości4480

25 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

70 000Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6050

6 850 000Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6060

163 175Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6069

73 5450134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

73 545750 Administracja publiczna

73 54575018 Urzędy marszałkowskie

1 050Składki na ubezpieczenia społeczne4119

120Składki na Fundusz Pracy4129

15 450Wynagrodzenia bezosobowe4179

10 875Zakup usług pozostałych4309

1 050Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4399

10 755Podróże służbowe krajowe4419

3 000Podróże służbowe zagraniczne4429

45Opłaty na rzecz budżetu państwa4519

27 600Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4619

3 600Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4709

2 700 6970135 Departament Prawno – Organizacyjny

2 700 697750 Administracja publiczna

2 700 69775018 Urzędy marszałkowskie

3 000Honoraria4090

20 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

1 049 500Zakup materiałów i wyposażenia4210

32 382Zakup materiałów i wyposażenia4219

40 000Zakup środków żywności4220

167 000Zakup usług remontowych4270

48 000Zakup usług zdrowotnych4280

744 800Zakup usług pozostałych4300

9 300Zakup usług pozostałych4309

194 800Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

7 500Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4369

19 000Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390

15 000Podróże służbowe krajowe4410

1 440Podróże służbowe krajowe4419

2 000Różne opłaty i składki4430

3 000Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4500

1 000Opłaty na rzecz budżetu państwa4510

139 500Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

113 475Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4709

90 000Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6060

9 106 2500136 Departament Sportu i Turystyki

961 250630 Turystyka

961 25063095 Pozostała działalność

150 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

2360

5 000Honoraria4090
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7 500Wynagrodzenia bezosobowe4170

5 000Nagrody konkursowe4190

25 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

566 250Zakup usług pozostałych4300

2 000Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

2 000Zakup usług obejmujących tłumaczenia4380

10 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4400

15 000Podróże służbowe zagraniczne4420

173 500Różne opłaty i składki4430

8 145 000926 Kultura fizyczna

8 145 00092605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

4 320 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

2360

800 000Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń3040

15 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

10 000Zakup usług pozostałych4300

3 000 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych

6220

9 664 08702 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

9 664 087853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9 664 08785332 Wojewódzkie urzędy pracy

9 500Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

586Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3029

5 393 000Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

1 031 580Wynagrodzenia osobowe pracowników4019

423 000Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

66 545Dodatkowe wynagrodzenie roczne4049

967 200Składki na ubezpieczenia społeczne4110

189 308Składki na ubezpieczenia społeczne4119

138 000Składki na Fundusz Pracy4120

27 013Składki na Fundusz Pracy4129

150Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4140

12 221Wynagrodzenia bezosobowe4179

142 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

22 641Zakup materiałów i wyposażenia4219

1 350Zakup środków żywności4220

184 000Zakup energii4260

28 068Zakup energii4269

111 000Zakup usług remontowych4270

5 906Zakup usług remontowych4279

4 600Zakup usług zdrowotnych4280

319Zakup usług zdrowotnych4289

247 185Zakup usług pozostałych4300

176 980Zakup usług pozostałych4309

38 200Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

540Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4369

500Zakup usług obejmujących tłumaczenia4380

2 000Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390

472Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4399

22 200
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4400

17 000Podróże służbowe krajowe4410

5 958Podróże służbowe krajowe4419

10 000Podróże służbowe zagraniczne4420

900Podróże służbowe zagraniczne4429

5 000Różne opłaty i składki4430

275 064Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

38 000Podatek od nieruchomości4480

3 495Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520
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1 000Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4610

19 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

31 238Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4709

11 368Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6069

10 769 95803 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

1 495 000851 Ochrona zdrowia

105 00085152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

50 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

2360

10 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

5 000Nagrody konkursowe4190

4 800Zakup materiałów i wyposażenia4210

200Zakup środków żywności4220

35 000Zakup usług pozostałych4300

290 00085153 Zwalczanie narkomanii

100 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

2360

30 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

9 800Zakup materiałów i wyposażenia4210

200Zakup środków żywności4220

150 000Zakup usług pozostałych4300

1 100 00085154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

400 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

2360

100 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

45 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

5 000Zakup środków żywności4220

550 000Zakup usług pozostałych4300

5 868 131852 Pomoc społeczna

192 00085205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

70 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

2360

10 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

9 800Zakup materiałów i wyposażenia4210

200Zakup środków żywności4220

102 000Zakup usług pozostałych4300

5 024 78185217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

8 000Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

3 246 000Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

218 700Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

586 262Składki na ubezpieczenia społeczne4110

83 619Składki na Fundusz Pracy4120

7 200Wynagrodzenia bezosobowe4170

133 600Zakup materiałów i wyposażenia4210

1 500Zakup środków żywności4220

89 200Zakup energii4260

27 300Zakup usług remontowych4270

3 200Zakup usług zdrowotnych4280

407 100Zakup usług pozostałych4300

36 000Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

15 000Podróże służbowe krajowe4410

10 000Podróże służbowe zagraniczne4420

98 900Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

13 200Podatek od nieruchomości4480

40 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

651 35085295 Pozostała działalność
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300 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

2360

100 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

2369

33 250Wynagrodzenia bezosobowe4170

14 000Nagrody konkursowe4190

4 500Zakup materiałów i wyposażenia4210

3 980Zakup środków żywności4220

195 100Zakup usług pozostałych4300

520Podróże służbowe krajowe4410

896 827853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

682 93085311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

230 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

2360

281 430
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

2830

10 500Wynagrodzenia bezosobowe4170

5 000Nagrody konkursowe4190

1 446Zakup materiałów i wyposażenia4210

3 750Zakup środków żywności4220

150 804Zakup usług pozostałych4300

213 89785395 Pozostała działalność

40 110Wynagrodzenia osobowe pracowników4019

2 940Dodatkowe wynagrodzenie roczne4049

7 380Składki na ubezpieczenia społeczne4119

1 065Składki na Fundusz Pracy4129

3 750Wynagrodzenia bezosobowe4179

2 550Zakup materiałów i wyposażenia4219

150Zakup środków żywności4229

144 102Zakup usług pozostałych4309

4 500Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4709

7 350Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6069

2 510 000855 Rodzina

1 680 00085509 Działalność ośrodków adopcyjnych

1 680 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

2360

830 00085595 Pozostała działalność

633 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

2360

11 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

18 500Nagrody konkursowe4190

3 700Zakup materiałów i wyposażenia4210

2 500Zakup środków żywności4220

161 300Zakup usług pozostałych4300

1 605 14504 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

1 605 145750 Administracja publiczna

1 605 14575095 Pozostała działalność

700Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

750Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3029

788 790Wynagrodzenia osobowe pracowników4019

54 420Dodatkowe wynagrodzenie roczne4049

141 450Składki na ubezpieczenia społeczne4119

18 075Składki na Fundusz Pracy4129

116 730Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4140
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67 440Wynagrodzenia bezosobowe4179

3 000Nagrody konkursowe4199

300Zakup materiałów i wyposażenia4210

44 250Zakup materiałów i wyposażenia4219

150Zakup środków żywności4229

35 160Zakup energii4269

9 000Zakup usług remontowych4279

360Zakup usług zdrowotnych4289

5 000Zakup usług pozostałych4300

168 510Zakup usług pozostałych4309

4 800Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4369

120Zakup usług obejmujących tłumaczenia4389

3 750Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4399

500Podróże służbowe krajowe4410

4 650Podróże służbowe krajowe4419

1 050Podróże służbowe zagraniczne4429

103 900Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

720Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4529

2 170Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4610

750Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4619

22 575Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4709

6 075Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6069

Zadania z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami

20 36 510 000

1 429 0000101 Departament Finansów

1 429 000750 Administracja publiczna

1 429 00075011 Urzędy wojewódzkie

984 000Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

145 700Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

172 000Składki na ubezpieczenia społeczne4110

18 400Składki na Fundusz Pracy4120

17 500Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4140

31 200Zakup materiałów i wyposażenia4210

5 000Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

16 000Podróże służbowe krajowe4410

37 200Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

2 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

28 364 0000103 Departament Infrastruktury

28 364 000600 Transport i łączność

28 300 00060003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

28 300 000
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

2630

64 00060095 Pozostała działalność

9 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

55 000Zakup usług pozostałych4300

174 0000104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

2 000010 Rolnictwo i łowiectwo

2 00001095 Pozostała działalność

2 000Zakup usług pozostałych4300

40 000710 Działalność usługowa

40 00071005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

40 000Zakup usług pozostałych4300

7 000750 Administracja publiczna

7 00075046 Komisje egzaminacyjne

1 006Składki na ubezpieczenia społeczne4110

143Składki na Fundusz Pracy4120

5 851Wynagrodzenia bezosobowe4170

125 000900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

117 00090005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

100 000Zakup usług pozostałych4300
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17 000Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6060

8 00090007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

8 000Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6060

5 180 000010401
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Łodzi

4 864 000010 Rolnictwo i łowiectwo

4 864 00001008 Melioracje wodne

55 000Zakup energii4260

4 081 000Zakup usług remontowych4270

200 000Zakup usług pozostałych4300

4 000Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

200 000Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390

12 000Różne opłaty i składki4430

1 000Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520

3 000Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4610

308 000Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6050

316 000710 Działalność usługowa

316 00071095 Pozostała działalność

310 000Zakup usług remontowych4270

4 000Zakup usług pozostałych4300

2 000Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4610

69 0000108 Departament Polityki Zdrowotnej

32 000600 Transport i łączność

32 00060095 Pozostała działalność

32 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

37 000851 Ochrona zdrowia

37 00085195 Pozostała działalność

10 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

27 000Zakup usług pozostałych4300

2 808011003 Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi

2 808851 Ochrona zdrowia

2 80885156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 808Składki na ubezpieczenie zdrowotne4130

1 124011009
Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego
im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

1 124851 Ochrona zdrowia

1 12485156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 124Składki na ubezpieczenie zdrowotne4130

4 135011031
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu
Województwa Łódzkiego w Łodzi

4 135851 Ochrona zdrowia

4 13585156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

4 135Składki na ubezpieczenie zdrowotne4130

1 685011032
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu
Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

1 685851 Ochrona zdrowia

1 68585156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 685Składki na ubezpieczenie zdrowotne4130

1 124011035
Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego
Województwa Łódzkiego w Łowiczu

1 124851 Ochrona zdrowia

1 12485156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 124Składki na ubezpieczenie zdrowotne4130
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1 124011036
Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego
Województwa Łódzkiego w Sieradzu

1 124851 Ochrona zdrowia

1 12485156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 124Składki na ubezpieczenie zdrowotne4130

100 0000112 Departament Geodezji i Kartografii

100 000710 Działalność usługowa

100 00071012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

100 000Zakup usług pozostałych4300

5 0000119 Kancelaria Marszałka

5 000750 Administracja publiczna

5 00075084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

200Różne wydatki na rzecz osób fizycznych3030

1 500Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

800Zakup materiałów i wyposażenia4210

500Zakup środków żywności4220

500Zakup usług pozostałych4300

1 500Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390

6 0000130 Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa

6 000752 Obrona narodowa

6 00075212 Pozostałe wydatki obronne

2 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

4 000Zakup usług pozostałych4300

4 0000136 Departament Sportu i Turystyki

4 000750 Administracja publiczna

4 00075046 Komisje egzaminacyjne

2 000Wynagrodzenia bezosobowe4170

2 000Zakup usług pozostałych4300

1 00002 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

1 000853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 00085332 Wojewódzkie urzędy pracy

100Różne wydatki na rzecz osób fizycznych3030

850Wynagrodzenia bezosobowe4170

50Zakup usług pozostałych4300

537 00003 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

537 000855 Rodzina

112 00085501 Świadczenie wychowawcze

68 535Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

25 150Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

16 020Składki na ubezpieczenia społeczne4110

2 295Składki na Fundusz Pracy4120

141 00085502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

73 073Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

44 869Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040

20 168Składki na ubezpieczenia społeczne4110

2 890Składki na Fundusz Pracy4120

284 00085509 Działalność ośrodków adopcyjnych

284 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

2360

629 00005 Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi

629 000855 Rodzina

629 00085509 Działalność ośrodków adopcyjnych

1 000Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020

364 047Wynagrodzenia osobowe pracowników4010

59 647Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040



                    Paragraf

Nazwa Budżet uchwalony na 2017 r.
  Dział

           Rozdział

Dysponent

69

59 000Składki na ubezpieczenia społeczne4110

5 500Składki na Fundusz Pracy4120

3 600Wynagrodzenia bezosobowe4170

10 000Zakup materiałów i wyposażenia4210

100Zakup środków żywności4220

2 000Zakup środków dydaktycznych i książek4240

200Zakup usług remontowych4270

500Zakup usług zdrowotnych4280

18 000Zakup usług pozostałych4300

3 550Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360

74 499
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4400

13 050Podróże służbowe krajowe4410

12 307Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440

2 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700

Pomoc finansowa dla innych jednostek
samorządu terytorialnego

40 2 900 000

900 0000104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

900 000010 Rolnictwo i łowiectwo

900 00001095 Pozostała działalność

600 000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

2710

300 000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6300

700 0000130 Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa

700 000754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

700 00075495 Pozostała działalność

700 000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6300

1 300 0000136 Departament Sportu i Turystyki

1 300 000926 Kultura fizyczna

1 300 00092605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

1 300 000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6300

Zadania realizowane przez jst na mocy
porozumień zawartych z organami
administracji rządowej

50 6 708 000

3 032 0000101 Departament Finansów

2 460 000010 Rolnictwo i łowiectwo

2 460 00001041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

6 363Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3028

3 637Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3029

1 179 177Wynagrodzenia osobowe pracowników4018

674 001Wynagrodzenia osobowe pracowników4019

123 842Dodatkowe wynagrodzenie roczne4048

70 788Dodatkowe wynagrodzenie roczne4049

223 988Składki na ubezpieczenia społeczne4118

128 032Składki na ubezpieczenia społeczne4119

31 923Składki na Fundusz Pracy4128

18 249Składki na Fundusz Pracy4129

572 000050 Rybołówstwo i rybactwo

572 00005011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program
Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020

331 500Wynagrodzenia osobowe pracowników4018

110 500Wynagrodzenia osobowe pracowników4019

27 000Dodatkowe wynagrodzenie roczne4048

9 000Dodatkowe wynagrodzenie roczne4049
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61 500Składki na ubezpieczenia społeczne4118

20 500Składki na ubezpieczenia społeczne4119

9 000Składki na Fundusz Pracy4128

3 000Składki na Fundusz Pracy4129

524 000010302 Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

524 000010 Rolnictwo i łowiectwo

524 00001041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

20 361Zakup usług pozostałych4308

11 639Zakup usług pozostałych4309

313 060
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4408

178 940
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4409

116 0000104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

116 000050 Rybołówstwo i rybactwo

116 00005011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program
Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020

9 000Zakup materiałów i wyposażenia4218

3 000Zakup materiałów i wyposażenia4219

6 000Zakup środków żywności4228

2 000Zakup środków żywności4229

50 667Zakup usług pozostałych4308

16 889Zakup usług pozostałych4309

333Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4368

111Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4369

12 000Podróże służbowe krajowe4418

4 000Podróże służbowe krajowe4419

9 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4708

3 000Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4709

2 845 5000116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 845 500010 Rolnictwo i łowiectwo

2 845 50001041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

1 272Różne wydatki na rzecz osób fizycznych3038

728Różne wydatki na rzecz osób fizycznych3039

19 089Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń3048

10 911Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń3049

1 272Wynagrodzenia bezosobowe4178

728Wynagrodzenia bezosobowe4179

15 907Nagrody konkursowe4198

9 093Nagrody konkursowe4199

12 089Zakup materiałów i wyposażenia4218

6 911Zakup materiałów i wyposażenia4219

16 543Zakup środków żywności4228

9 457Zakup środków żywności4229

1 684 178Zakup usług pozostałych4308

962 322Zakup usług pozostałych4309

34 996Podróże służbowe krajowe4418

20 004Podróże służbowe krajowe4419

12 726Podróże służbowe zagraniczne4428

7 274Podróże służbowe zagraniczne4429

12 726Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4708

7 274Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4709

37 0000131 Departament Cyfryzacji

37 000010 Rolnictwo i łowiectwo

37 00001041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

3 181Zakup usług remontowych4278

1 819Zakup usług remontowych4279

7 317Zakup usług pozostałych4308

4 183Zakup usług pozostałych4309

319Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4368
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181Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4369

13 000Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6068

7 000Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6069

153 5000135 Departament Prawno – Organizacyjny

153 500010 Rolnictwo i łowiectwo

153 50001041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

28 634Zakup materiałów i wyposażenia4218

16 366Zakup materiałów i wyposażenia4219

16 543Zakup usług pozostałych4308

9 457Zakup usług pozostałych4309

11 134Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4368

6 366Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4369

41 360Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4708

23 640Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4709

Środki na zadania w ramach PO KL60 5 336

5 3360134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

5 336758 Różne rozliczenia

5 33675814 Różne rozliczenia finansowe

3 660

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości

2919

1 193

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości

4569

483Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat4579

Środki na zadania w ramach RPO WŁ na lata
2014-2020

71 218 439 255

19 760 0730101 Departament Finansów

19 760 073750 Administracja publiczna

19 760 07375018 Urzędy marszałkowskie

33 150Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3028

15 149 805Wynagrodzenia osobowe pracowników4018

1 315 800Dodatkowe wynagrodzenie roczne4048

2 853 450Składki na ubezpieczenia społeczne4118

407 868Składki na Fundusz Pracy4128

9 350 0000102 Departament Polityki Regionalnej

9 350 000750 Administracja publiczna

9 350 00075018 Urzędy marszałkowskie

1 275Różne wydatki na rzecz osób fizycznych3038

850Honoraria4098

114 750Wynagrodzenia bezosobowe4178

8 500Nagrody konkursowe4198

4 131Zakup materiałów i wyposażenia4218

4 250Zakup energii4268

3 378 325Zakup usług pozostałych4308

22 559Zakup usług obejmujących tłumaczenia4388

5 208 970Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4398

47 175Podróże służbowe krajowe4418

65 025Podróże służbowe zagraniczne4428

850Opłaty na rzecz budżetu państwa4518

378 250Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4618

8 160Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4708

106 930Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6068

1 311 550010201
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa
Łódzkiego

1 311 550710 Działalność usługowa

1 311 55071003 Biura planowania przestrzennego

562 700Wynagrodzenia osobowe pracowników4018
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42 500Dodatkowe wynagrodzenie roczne4048

102 000Składki na ubezpieczenia społeczne4118

14 450Składki na Fundusz Pracy4128

63 750Wynagrodzenia bezosobowe4178

2 550Zakup usług pozostałych4308

510 000Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4398

850Podróże służbowe krajowe4418

12 750Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4708

106 857 337010301 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

106 857 337600 Transport i łączność

106 857 33760013 Drogi publiczne wojewódzkie

95 609 195Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6057

11 248 142Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6059

3 632 573010302 Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

3 632 573700 Gospodarka mieszkaniowa

3 632 57370005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

321 895Zakup energii4268

101 405Zakup usług pozostałych4308

612 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4408

2 597 273Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6057

21 930010408
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
Łódzkiego

21 930925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody

21 93092502 Parki krajobrazowe

21 930Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6057

2 723 2340105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej

2 723 234750 Administracja publiczna

2 723 23475075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

17 331Zakup materiałów i wyposażenia4217

2 705 903Zakup usług pozostałych4307

290 9700110 Departament Kultury i Edukacji

290 970801 Oświata i wychowanie

290 97080195 Pozostała działalność

102 595Zakup usług pozostałych4308

168 097Zakup usług pozostałych4309

20 278Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6069

383 516011031
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu
Województwa Łódzkiego w Łodzi

383 516801 Oświata i wychowanie

383 51680140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego

30 600Stypendia dla uczniów3247

1 800Stypendia dla uczniów3249

45 331Wynagrodzenia osobowe pracowników4017

2 666Wynagrodzenia osobowe pracowników4019

7 751Składki na ubezpieczenia społeczne4117

456Składki na ubezpieczenia społeczne4119

1 029Składki na Fundusz Pracy4127

61Składki na Fundusz Pracy4129

1 453Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4147

86Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4149

4 250Wynagrodzenia bezosobowe4177

250Wynagrodzenia bezosobowe4179

13 236Zakup materiałów i wyposażenia4217

779Zakup materiałów i wyposażenia4219

94 855Zakup środków dydaktycznych i książek4247

5 580Zakup środków dydaktycznych i książek4249

75 560Zakup usług pozostałych4307
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4 443Zakup usług pozostałych4309

33 915Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4707

1 995Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4709

25 500Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6057

1 500Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6059

28 730Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6067

1 690Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6069

71 260011032
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu
Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

71 260801 Oświata i wychowanie

71 26080140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego

9 000Stypendia dla uczniów3247

22 158Wynagrodzenia osobowe pracowników4017

4 378Składki na ubezpieczenia społeczne4117

624Składki na Fundusz Pracy4127

1 250Wynagrodzenia bezosobowe4177

12 250Zakup materiałów i wyposażenia4217

21 600Zakup usług pozostałych4307

725 730011037
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych
Technologii w Łodzi

725 730801 Oświata i wychowanie

725 73080140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego

15 484Wynagrodzenia osobowe pracowników4017

911Wynagrodzenia osobowe pracowników4019

2 648Składki na ubezpieczenia społeczne4117

156Składki na ubezpieczenia społeczne4119

379Składki na Fundusz Pracy4127

22Składki na Fundusz Pracy4129

12 467Wynagrodzenia bezosobowe4177

733Wynagrodzenia bezosobowe4179

197 483Zakup środków dydaktycznych i książek4247

11 617Zakup środków dydaktycznych i książek4249

175 907Zakup usług pozostałych4307

10 348Zakup usług pozostałych4309

281 043Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6067

16 532Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6069

14 036 3580113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

70 000600 Transport i łączność

70 00060095 Pozostała działalność

70 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6259

2 952 698630 Turystyka

2 952 69863095 Pozostała działalność

2 952 698

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6259

1 005 482750 Administracja publiczna

484 50075018 Urzędy marszałkowskie

10 200Honoraria4098

4 250Składki na ubezpieczenia społeczne4118

2 550Składki na Fundusz Pracy4128

265 200Wynagrodzenia bezosobowe4178

5 525Zakup materiałów i wyposażenia4218

1 275Zakup usług pozostałych4308

100 300Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4398

53 550Podróże służbowe krajowe4418

16 150Podróże służbowe zagraniczne4428
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25 500Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4708

520 98275095 Pozostała działalność

520 982

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6259

655 729801 Oświata i wychowanie

655 72980195 Pozostała działalność

655 729

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6259

613 560851 Ochrona zdrowia

613 56085195 Pozostała działalność

613 560

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6259

929 663852 Pomoc społeczna

929 66385295 Pozostała działalność

929 663

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6259

2 000 000900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 000 00090005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2 000 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6259

5 809 226921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 809 22692195 Pozostała działalność

5 809 226

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6259

682 9970114 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli

682 997750 Administracja publiczna

682 99775018 Urzędy marszałkowskie

79 500Wynagrodzenia osobowe pracowników4017

3 500Honoraria4097

21 450Składki na ubezpieczenia społeczne4117

4 815Składki na Fundusz Pracy4127

45 000Wynagrodzenia bezosobowe4177

2 400Zakup materiałów i wyposażenia4217

250 332Zakup usług pozostałych4307

51 000Zakup usług obejmujących tłumaczenia4387

157 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4407

68 000Podróże służbowe zagraniczne4427

5 538 8290120 Departament ds. Przedsiębiorczości

5 538 829750 Administracja publiczna

5 538 82975095 Pozostała działalność

162 180Wynagrodzenia osobowe pracowników4017

17 000Dodatkowe wynagrodzenie roczne4047

19 881Składki na ubezpieczenia społeczne4117

4 590Składki na Fundusz Pracy4127

17 000Wynagrodzenia bezosobowe4178

186 341Zakup materiałów i wyposażenia4217

59 500Zakup materiałów i wyposażenia4218

2 293 425Zakup usług pozostałych4307

2 011 100Zakup usług pozostałych4308

152 150Zakup usług obejmujących tłumaczenia4387

17 000Zakup usług obejmujących tłumaczenia4388
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42 500Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4397

68 000Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4398

32 987
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4407

102 000Podróże służbowe krajowe4417

34 000Podróże służbowe zagraniczne4428

9 775Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4707

17 000Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6067

292 400Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6068

1 328 7950131 Departament Cyfryzacji

1 328 795750 Administracja publiczna

1 328 79575018 Urzędy marszałkowskie

56 848Wynagrodzenia osobowe pracowników4017

9 758Składki na ubezpieczenia społeczne4117

1 394Składki na Fundusz Pracy4127

123 465Zakup materiałów i wyposażenia4218

21 250Zakup usług remontowych4278

174 250Zakup usług pozostałych4308

17 170Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4368

924 660Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6068

14 454 7550134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

2 795 000710 Działalność usługowa

2 795 00071095 Pozostała działalność

2 700 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

2009

86 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2059

9 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6259

416 755750 Administracja publiczna

416 75575018 Urzędy marszałkowskie

5 950Składki na ubezpieczenia społeczne4118

680Składki na Fundusz Pracy4128

87 550Wynagrodzenia bezosobowe4178

61 625Zakup usług pozostałych4308

5 950Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4398

60 945Podróże służbowe krajowe4418

17 000Podróże służbowe zagraniczne4428

255Opłaty na rzecz budżetu państwa4518

156 400Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4618

20 400Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4708

32 000758 Różne rozliczenia

32 00075814 Różne rozliczenia finansowe

32 000

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości

2919

7 944 000801 Oświata i wychowanie

7 944 00080195 Pozostała działalność

731 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

2009

6 452 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2059
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761 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6259

644 000851 Ochrona zdrowia

644 00085195 Pozostała działalność

451 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

2009

86 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2059

92 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

6209

15 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6259

2 623 000853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 623 00085395 Pozostała działalność

2 154 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

2009

431 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2059

38 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6259

929 8830135 Departament Prawno – Organizacyjny

929 883750 Administracja publiczna

929 88375018 Urzędy marszałkowskie

183 498Zakup materiałów i wyposażenia4218

52 700Zakup usług pozostałych4308

42 500Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4368

8 160Podróże służbowe krajowe4418

643 025Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4708

26 457 01102 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

7 680 000150 Przetwórstwo przemysłowe

7 680 00015011 Rozwój przedsiębiorczości

5 561 400

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

2009

2 118 600

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2059

7 459 200852 Pomoc społeczna

7 459 20085295 Pozostała działalność

6 274 600

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

2009

1 115 600

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2059
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34 500

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

6209

34 500

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6259

11 317 811853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6 529 01185332 Wojewódzkie urzędy pracy

1 980Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3028

4 153 100Wynagrodzenia osobowe pracowników4018

257 720Dodatkowe wynagrodzenie roczne4048

761 235Składki na ubezpieczenia społeczne4118

108 621Składki na Fundusz Pracy4128

58 565Wynagrodzenia bezosobowe4178

78 412Zakup materiałów i wyposażenia4218

101 150Zakup energii4268

20 995Zakup usług remontowych4278

1 275Zakup usług zdrowotnych4288

789 098Zakup usług pozostałych4308

1 275Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4368

20 400Podróże służbowe krajowe4418

5 100Podróże służbowe zagraniczne4428

135 150Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4708

34 935Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6068

4 788 80085395 Pozostała działalność

4 630 900

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

2009

157 900

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2059

1 885 99903 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

673 916852 Pomoc społeczna

673 91685295 Pozostała działalność

127 944Wynagrodzenia osobowe pracowników4017

21 900Składki na ubezpieczenia społeczne4117

3 145Składki na Fundusz Pracy4127

46 520Wynagrodzenia bezosobowe4177

3 757Zakup materiałów i wyposażenia4217

2 350Zakup środków żywności4227

467 800Zakup usług pozostałych4307

500Podróże służbowe krajowe4417

1 212 083853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 212 08385395 Pozostała działalność

227 290Wynagrodzenia osobowe pracowników4018

16 680Dodatkowe wynagrodzenie roczne4048

41 800Składki na ubezpieczenia społeczne4118

6 035Składki na Fundusz Pracy4128

21 250Wynagrodzenia bezosobowe4178

14 450Zakup materiałów i wyposażenia4218

850Zakup środków żywności4228

816 578Zakup usług pozostałych4308

25 500Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4708

41 650Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6068

7 996 45504 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

200 000150 Przetwórstwo przemysłowe

200 00015095 Pozostała działalność
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200 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6259

7 796 455750 Administracja publiczna

7 796 45575095 Pozostała działalność

4 250Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3028

4 469 810Wynagrodzenia osobowe pracowników4018

308 380Dodatkowe wynagrodzenie roczne4048

801 550Składki na ubezpieczenia społeczne4118

102 425Składki na Fundusz Pracy4128

382 160Wynagrodzenia bezosobowe4178

17 000Nagrody konkursowe4198

250 750Zakup materiałów i wyposażenia4218

850Zakup środków żywności4228

199 240Zakup energii4268

51 000Zakup usług remontowych4278

2 040Zakup usług zdrowotnych4288

954 890Zakup usług pozostałych4308

27 200Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4368

680Zakup usług obejmujących tłumaczenia4388

21 250Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4398

26 350Podróże służbowe krajowe4418

5 950Podróże służbowe zagraniczne4428

4 080Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4528

4 250Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4618

127 925Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4708

34 425Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6068

Środki na zadania w ramach PO WER na lata
2014-2020

72 3 442 936

3 442 93602 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

3 442 936853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 442 93685332 Wojewódzkie urzędy pracy

979 600

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

2009

1 264Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3028

1 601 320Wynagrodzenia osobowe pracowników4018

112 935Dodatkowe wynagrodzenie roczne4048

294 727Składki na ubezpieczenia społeczne4118

42 056Składki na Fundusz Pracy4128

10 114Wynagrodzenia bezosobowe4178

47 197Zakup materiałów i wyposażenia4218

54 782Zakup energii4268

11 799Zakup usług remontowych4278

506Zakup usług zdrowotnych4288

202 272Zakup usług pozostałych4308

1 685Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4368

2 528Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4398

12 642Podróże służbowe krajowe4418

39 612Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4708

27 897Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6068

Środki na zadania w ramach PO PT80 7 209 247

1 598 2600101 Departament Finansów

1 598 260750 Administracja publiczna

1 320 00075018 Urzędy marszałkowskie

865 300Wynagrodzenia osobowe pracowników4018

152 700Wynagrodzenia osobowe pracowników4019

72 250Dodatkowe wynagrodzenie roczne4048

12 750Dodatkowe wynagrodzenie roczne4049



                    Paragraf

Nazwa Budżet uchwalony na 2017 r.
  Dział

           Rozdział

Dysponent

79

161 500Składki na ubezpieczenia społeczne4118

28 500Składki na ubezpieczenia społeczne4119

22 950Składki na Fundusz Pracy4128

4 050Składki na Fundusz Pracy4129

278 26075095 Pozostała działalność

182 461Wynagrodzenia osobowe pracowników4018

32 199Wynagrodzenia osobowe pracowników4019

15 300Dodatkowe wynagrodzenie roczne4048

2 700Dodatkowe wynagrodzenie roczne4049

34 000Składki na ubezpieczenia społeczne4118

6 000Składki na ubezpieczenia społeczne4119

4 760Składki na Fundusz Pracy4128

840Składki na Fundusz Pracy4129

5 610 9870102 Departament Polityki Regionalnej

5 610 987750 Administracja publiczna

537 00075018 Urzędy marszałkowskie

19 210Zakup materiałów i wyposażenia4218

3 390Zakup materiałów i wyposażenia4219

6 800Zakup środków żywności4228

1 200Zakup środków żywności4229

16 150Zakup energii4268

2 850Zakup energii4269

4 420Zakup usług remontowych4278

780Zakup usług remontowych4279

170 680Zakup usług pozostałych4308

30 120Zakup usług pozostałych4309

5 780Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4368

1 020Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4369

14 450Zakup usług obejmujących tłumaczenia4388

2 550Zakup usług obejmujących tłumaczenia4389

144 500
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4408

25 500
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

4409

34 000Podróże służbowe krajowe4418

6 000Podróże służbowe krajowe4419

510Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4528

90Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4529

39 950Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4708

7 050Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4709

5 073 98775095 Pozostała działalność

4 305 663

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2058

759 824

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2059

5 100Wynagrodzenia bezosobowe4178

900Wynagrodzenia bezosobowe4179

2 125Podróże służbowe krajowe4418

375Podróże służbowe krajowe4419

Ogółem: 792 541 786
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Budżet uchwalony                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
na 2017 r.

2. 3. 4.

20 953 550 

20 953 550 

756 75618 17 600 000 

756 75618 1 100 000 

756 75618 1 009 800 

756 75618 9 750 

756 75618 1 234 000 

20 953 550 

3 158 850 

010 01042 115 100 

750 75018 700 000 

851 85154 1 100 000 

852 85295 9 750 

853 85332 1 234 000 

17 794 700 

010 01042 17 484 900 

750 75018 9 800 

750 75018 300 000 

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

Wydatki na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów 
rolnych oraz wypłaty odszkodowań przewidzianych ustawą

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wydatki bieżące

Kwoty dochodów i wydatków budżetu województwa łódzkiego                                                                                             
wynikające z odrębnych ustaw 

WYDATKI OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                                                                              
z tego:

Dochody bieżące

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Budżet województwa łódzkiego na 2017 rok

Wpływy z tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminów w zakresie 
stopnia specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

Wyszczególnienie

1.

Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

DOCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                                                                              
z tego:

Obsługa Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni 
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska

Wydatki na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów 
rolnych oraz wypłaty odszkodowań przewidzianych ustawą

Wydatki majątkowe

Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania 
informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze 
środowiska
Zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego do tworzenia i 
modyfikowania baz danych zawierających informacje o podmiotach 
korzystających ze środowiska



Budżet województwa łódzkiego na 2017 rok

Załącznik nr 7

do uchwały Nr XXXI/414/16

Sejmiku Województwa

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Rezerwy w budżecie województwa łódzkiego

Lp. Treść Kwota

81

Łódzkiego

Dział Rozdział

0

Rezerwa ogólna 900 000I.

Wydatki bieżące 900 0001.

Różne rozliczenia 900 000758

Rezerwy ogólne i celowe 900 00075818

- Rezerwa ogólna 900 000

Rezerwa celowa 26 041 900II.

Wydatki bieżące 6 555 0001.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000 000754

Zarządzanie kryzysowe 2 000 00075421

- Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania
kryzysowego

2 000 000

Różne rozliczenia 3 430 000758

Rezerwy ogólne i celowe 3 430 00075818

- Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe 3 430 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 125 000921

Pozostała działalność 1 125 00092195

- Rezerwa celowa na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków województwa

1 000 000

- Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na
zadania realizowane przez instytucje kultury Samorządu
Województwa Łódzkiego ze źródeł zewnętrznych w 2017
roku

125 000

Wydatki majątkowe 19 486 9002.

Rolnictwo i łowiectwo 17 261 900010

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 17 261 90001042

- Rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla jednostek
sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów
budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
(art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i leśnych)

17 261 900

(w złotych)



Lp. Treść KwotaDział Rozdział

82

Ochrona zdrowia 1 500 000851

Szpitale ogólne 1 500 00085111

- Rezerwa celowa na udział własny do projektów
realizowanych ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego

1 500 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 725 000921

Pozostała działalność 725 00092195

- Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na
zadania realizowane przez instytucje kultury Samorządu
Województwa Łódzkiego ze źródeł zewnętrznych w 2017
roku

725 000

Ogółem ( I+II ) 26 941 900



Budżet województwa łódzkiego na 2017 rok

Załącznik nr 8

do uchwały Nr XXXI/414/16

Sejmiku Województwa

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

Przychody i rozchody

§ Wyszczególnienie Kwota

83

Łódzkiego

Przychody

Ogółem: 0
Rozchody

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów992 24 187 571

Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów993 30 000 000

Ogółem: 54 187 571

DOCHODY

PRZYCHODY

846 729 357

0

846 729 357

WYDATKI

ROZCHODY

792 541 786

54 187 571

846 729 357

(w złotych)
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Załącznik nr 9

do uchwały Nr XXXI/414/16 

Sejmiku Województwa

Łódzkiego

z dnia 20 grudnia 2016 r.

         Budżet województwa łódzkiego na 2017 rok

Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych

L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania majątkowego
Data od
Data do

Nakłady
planowane
na 2017 rok

1 2 3 4 5 6

Zadania własne 72 585 100

I. INWESTYCJE BUDOWLANE 34 934 561

600 Transport i łączność 30 958 761

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 30 958 761

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Ciężkowice -
Maluszyn

2008
2020

100 000

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg
wojewódzkich

2007
2018

3 002 068

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz 2008
2020

1 200 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów -
Kamieńsk

2008
2018

1 000 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice -
granica województwa

2008
2017

6 482 863

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa -
Uniejów - Szadek - Łask

2008
2022

65 095

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny 2008
2020

3 027 900

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol -
Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem
przez Tomaszów Mazowiecki

2009
2020

3 405 835

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa
Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno -
Żarnów

2008
2020

400 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny 2009
2019

100 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków
Trybunalski

2009
2020

550 000

Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi
wojewódzkie

2008
2018

3 000 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice -
Strzelce Wielkie

2010
2020

100 000

Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich 2011
2018

80 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń -
Działoszyn

2008
2020

100 000

(w złotych)



85

L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania majątkowego
Data od
Data do

Nakłady
planowane
na 2017 rok

1 2 3 4 5 6

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 2008
2020

400 000

Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich 2015
2017

760 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów
Łódzki - Warta

2008
2020

1 100 000

Poprawa odwodnienia dróg wojewódzkich 2013
2017

300 000

Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 484

2008
2023

200 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów 2008
2019

300 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz 2008
2020

400 000

Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciagu drogi
wojewódzkiej Nr 707

2013
2019

500 000

Budowa chodników i ciągów pieszo - rowerowych 2017
2017

1 500 000

Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej
Nr 1164E na terenie gminy Brójce

2016
2019

100 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów -
Kurowice

2007
2017

1 900 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny -
Koluszki - Niewiadów

2009
2021

585 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek -
Bełchatów

2017
2020

300 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 778 366

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 778 366

Wymiana 2 szt. dźwigów osobowych nr 1 i nr 2 znajdujących się
w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy
ul. Sienkiewicza 3 wraz z przebudową holu windowego

2017
2017

506 500

Modernizacja systemów w budynku biurowym przy ul. Traugutta
21/23 w Łodzi mających na celu zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa ludzi i mienia

2017
2017

81 258

Budowa wiaty rowerowej 20 stanowiskowej przy budynku biurowym
Traugutta 21/23 w Łodzi

2017
2017

13 071

Montaż systemu monitorowania awarii instalacji wodociągowej
bytowej w budynku przy Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi

2017
2017

20 000

Modernizacja budynku położonego przy ul. Wojska Polskiego 2
w Piotrkowie Trybunalskim

2017
2017

500 000

Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku położonym
w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3

2017
2017

208 800

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach będących
własnością Województwa Łódzkiego

2017
2017

1 305 600

Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki
Dentystycznej w Łodzi

2016
2017

283 106

Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej
70/72

2016
2018

105 281
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L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania majątkowego
Data od
Data do

Nakłady
planowane
na 2017 rok

1 2 3 4 5 6

Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum
Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych
i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
wymiana instalacji c.o.

2016
2017

314 406

Dostosowanie budynku A do obowiązujących przepisów
przeciwpożarowych w Sieradzu ul. Plac Wojewódzki 3

2012
2019

40 344

Modernizacja budynku wchodzącego w skład nieruchomości
położonej w Łodzi przy ul. Roosevelta 15

2009
2019

400 000

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody

197 434

92502 Parki krajobrazowe 197 434

Modernizacja systemu oczyszczania wody w OT NPK
w Moszczenicy

2017
2017

9 000

Wymiana ogrodzenia i bram wjazdowych w siedzibie OT NPK
w Przedborzu

2017
2017

17 500

Termomodernizacja budynku biurowo-szkoleniowego  w OT NPK
w Moszczenicy etap III

2017
2017

165 000

Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem
systemu informacji turystyczno-przyrodniczej - wydatki
niekwalifikowalne

2016
2018

5 934

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE 10 403 785

010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000

01004 Biura geodezji i terenów rolnych 12 000

Zakupy inwestycyjne - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi 2017
2017

12 000

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 23 000

Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb
samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania
wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

2017
2017

23 000

600 Transport i łączność 1 248 304

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 748 304

Utworzenie łódzko-warszawskiej kolei aglomeracyjnej - zakup
pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń Polski
Centralnej

2016
2021

748 304

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 500 000

Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 2017
2017

500 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 15 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000

Wydatki związane z ustanowieniem służebności gruntowej - drogi
koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości
położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159

2017
2017

15 000

710 Działalność usługowa 68 500

71003 Biura planowania przestrzennego 68 500
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L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania majątkowego
Data od
Data do

Nakłady
planowane
na 2017 rok

1 2 3 4 5 6

Zakupy inwestycyjne 2017
2017

68 500

750 Administracja publiczna 8 398 179

75018 Urzędy marszałkowskie 8 398 179

Dokumentacja przyszłościowa - Wsparcie procesów organizowania
publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa
Łódzkiego

2017
2018

33 722

Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania
informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze
środowiska

2017
2017

980 000

Zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego do tworzenia
i modyfikowania baz danych zawierających informacje o podmiotach
korzystających ze środowiska

2017
2017

300 000

Zakup oprogramowania, licencji i opieki nad systemem
informatycznym pod nazwą "Baza Danych o Środowisku"

2017
2017

64 457

ePromocja 2017
2017

10 000

Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów 2015
2036

4 270 000

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych
w Urzędzie Marszałkowskim

2017
2017

2 650 000

Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu
Marszałkowskiego

2017
2017

25 000

Zakup samochodu dla Urzędu Marszałkowskiego 2017
2017

65 000

801 Oświata i wychowanie 480 902

80147 Biblioteki pedagogiczne 19 500

Zakup serwera do systemu Sowa 2 do Biblioteki Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim

2017
2017

19 500

80195 Pozostała działalność 461 402

Zabezpieczenie środków na wydatki niekwalifikowalne dla jednostek
oświatowych podległych Samorządowi WŁ na realizację projektów
w ramach Działania VII.4 Edukacja

2017
2017

461 402

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody

157 900

92502 Parki krajobrazowe 157 900

Zakup teleobiektywu stałoogniskowego do już posiadanego aparatu
Nikon dla OT BPK

2017
2017

5 000

Zakup pięciu zestawów komputerów wraz z niezbędnym
oprogramowaniem

2017
2017

31 500

Zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego dla
OT PKWŁ

2017
2017

3 600

Zakup aparatu fotograficznego (lustrzanki małoobrazkowej)
wraz z wybranymi obiektywami dla OT PKWŁ

2017
2017

7 200

Zakup urządzenia nawigacyjnego GPS wraz z mapami
topograficznymi oraz zapasowym akumulatorem dla OT PKWŁ

2017
2017

3 600

Zakup rębaka do siedziby OT NPK w Moszczenicy 2017
2017

7 000



88

L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania majątkowego
Data od
Data do

Nakłady
planowane
na 2017 rok

1 2 3 4 5 6

Zakup dwóch samochodów specjalistycznych dla OT NPK i OT SPK 2017
2017

100 000

III. DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH
JEDNOSTEK

10 712 518

010 Rolnictwo i łowiectwo 200 000

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 200 000

Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie kosztów
zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz
oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania
operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony
gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych)

2017
2017

100 000

Dotacje dla gmin na dofinansowanie kosztów budowy i renowacji
zbiorników wodnych służących małej retencji (art. 22c ust.1 pkt 5
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)

2017
2017

100 000

851 Ochrona zdrowia 2 997 377

85111 Szpitale ogólne 2 997 377

Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR -
Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych
w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala
Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Sieradzu

2016
2017

245 606

Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR -
Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach

2017
2018

162 071

Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Udarowego z Wczesną
Rehabilitacją Neurologiczną dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

2017
2017

396 000

Modernizacja pomieszczeń w budynku internistycznym w Ośrodku
Szpitalnym im. M. Madurowicza na potrzeby Przychodni
Kardiologicznej - dostosowanie usług ambulatoryjnych do potrzeb
kontraktowania NFZ w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu
im. M. Pirogowa w Łodzi

2017
2017

250 000

Modernizacja Apteki Szpitalnej przy ul. Okólnej 181 celem
uruchomienia pracowni do przygotowywania cytostatyków
w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum
Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

2017
2017

500 000

Modernizacja i dostosowanie obiektów Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Sieradzu

2017
2017

500 000

Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR -
Doposażenie Centrum Urazowego w WSS im. M. Kopernika
w Łodzi w specjalistyczny sprzęt medyczny

2017
2018

270 000

Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR -
Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

2017
2018

73 700

Rozbudowa WSS im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o
koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii
klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz
przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii
(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)

2015
2020

100 000

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu Wojewódzkim
im. Jana Pawła II w Bełchatowie

2014
2019

500 000



89

L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania majątkowego
Data od
Data do

Nakłady
planowane
na 2017 rok

1 2 3 4 5 6

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 515 141

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 137 420

Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji
kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale
środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Kultura 3D.
Rozbudowa infrastruktury Kulturalnej dla Nowoczesnej i
Wielofunkcyjnej Filharmonii" (Filharmonia Łódzka im. Artura
Rubinsteina w Łodzi)

2017
2018

137 420

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 044 714

Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących
zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii
Europejskiej w ramach projektu "Utworzenie Pasażu Kultury
Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury
wraz z otoczeniem w celu zwiększenia udziału w kulturze
mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej
tożsamości regionu" (Łódzki Dom Kultury)

2017
2018

561 156

Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji
kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale
środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Utworzenie
Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego
Domu Kultury wraz z otoczeniem w celu zwiększenia udziału
w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania
kulturowej tożsamości regionu" (Łódzki Dom Kultury)

2017
2018

483 558

92118 Muzea 3 333 007

Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji
kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale
środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Magazyn
studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek J" (Muzeum Sztuki
w Łodzi)

2017
2018

832 699

Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji
kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale
środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu
"Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska
43" (Muzeum Sztuki w Łodzi)

2017
2018

900 355

Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji
kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale
środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu
"Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki
w Łodzi" (Muzeum Sztuki w Łodzi)

2017
2017

149 500

Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących
zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii
Europejskiej w ramach projektu "Nowoczesny system dostępu do
oferty Muzeum Sztuki w Łodzi" (Muzeum Sztuki w Łodzi)

2017
2017

250 453

Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
na przygotowanie kompleksowej dokumentacji siedziby Muzeum

2017
2017

1 200 000

926 Kultura fizyczna 3 000 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 000 000

Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Łódzkie Akademickie
Centrum Sportowo-Dydaktyczne - kampus PŁ"

2015
2017

3 000 000

IV. WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO
SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

9 024 218

600 Transport i łączność 1 000 000

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 1 000 000
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Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu
pn."Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów
pasażerskich na terenie Województwa Łódzkiego"

2017
2028

1 000 000

750 Administracja publiczna 8 024 218

75095 Pozostała działalność 8 024 218

Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" 2017
2017

500 000

Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 2011
2017

2 000 000

Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź
im. Władysława Reymonta"

2011
2027

911 300

Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z.o.o.
w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia

2015
2032

4 600 000

Wykup akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
należących do akcjonariuszy mniejszościowych

2016
2017

12 918

V. WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE
LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

855 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 855 000

75495 Pozostała działalność 855 000

Realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji 2017
2017

427 500

Realizacja zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej

2017
2017

427 500

VI. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY
WOJEWÓDZTWA

6 655 018

600 Transport i łączność 5 624 071

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 5 624 071

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice -
granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś  - Skierniewice

2015
2017

316 892

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę
Warta w m. Warta

2016
2018

857 500

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu 2016
2017

106 841

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk
Odcink Bełchatów - Łękawa

2016
2018

1 130 931

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin -
Brzozów

2017
2018

800 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd 2017
2020

100 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł
autostradowy Romanów - Brójce

2016
2017

305 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska
w Koluszkach

2017
2017

875 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica
województwa - Uniejów

2015
2017

82 546

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejscia przez
Tomaszów Mazowiecki - Etap I

2015
2017

134 361
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk
Odcinek Łękawa - Kamieńsk

2017
2018

500 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piatek - Zgierz -
I Etap

2017
2020

15 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8
- Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów

2017
2019

50 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez
Inowłódz

2017
2018

250 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów -
Rokiciny

2017
2019

100 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 458 344

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 458 344

Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki
Dentystycznej w Łodzi

2016
2017

184 634

Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej
70/72

2017
2018

68 662

Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum
Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych
i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
wymiana instalacji c.o.

2016
2017

205 048

750 Administracja publiczna 242 720

75018 Urzędy marszałkowskie 182 045

Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane
z rozwojem regionalnym  - RPO/WŁ/OP12

2015
2020

5 550

Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje
związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

2015
2020

13 320

Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i
multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

2015
2020

43 175

Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

2015
2020

120 000

75095 Pozostała działalność 60 675

Pomoc Techniczna - Wsparcie Wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji  - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

2015
2020

45 000

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania
EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

2015
2020

6 600

Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i
multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12

2015
2020

6 075

Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez
organizację i udział w Europejskim  Forum Gospodarczym,
Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation
Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa
dla przedsiębiorców - wkład własny

2016
2018

3 000

801 Oświata i wychowanie 307 295

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego

6 380

Realizacja projektu pn. "Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka
Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład
własny

2017
2018

6 380
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80195 Pozostała działalność 300 915

Zabezpieczenie wkładu własnego dla jednostek oświatowych
podległych Samorządowi WŁ na realizację projektów w ramach
Działania VII.4 Edukacja

2017
2017

300 915

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18 718

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 11 368

Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12 2015
2020

6 165

PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna 2015
2020

5 203

85395 Pozostała działalność 7 350

Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych
Obserwatoriów Terytorialnych, zakup sprzętu komputerowego i
oprogramowania na potrzeby badań i repozytorium danych EFS -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

2015
2020

7 350

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody

3 870

92502 Parki krajobrazowe 3 870

Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem
systemu informacji turystyczno-przyrodniczej

2016
2018

3 870

Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami

333 000

I. INWESTYCJE BUDOWLANE 308 000

010 Rolnictwo i łowiectwo 308 000

01008 Melioracje wodne 308 000

Dolina Warty X - przebudowa lewostronnego wału
przeciwpowodziowego rz. Warty w km 4+250 - 10+010, przebudowa
lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 -
0+715, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego
rz. Myi w km 0+000 - 4+250  gm. Sieradz, pow. sieradzki

2017
2017

304 000

Dokończenie wykupu - Drzewiczka, regulacja rzeki w km 53+800 -
56+700, gm. Opoczno, pow. opoczyński

2017
2017

4 000

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE 25 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 000

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 17 000

Zakup programów komputerowych dla potrzeb realizacji zadań
z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 672 z późn. zm.), związanych z ochroną powietrza

2017
2017

17 000

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 8 000

Zakup programu komputerowego dla potrzeb realizacji zadań
z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 672 z późn. zm.), związanych z ochroną środowiska przed
hałasem

2017
2017

8 000
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I. DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST
NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

2 300 000

010 Rolnictwo i łowiectwo 300 000

01095 Pozostała działalność 300 000

Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego
województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej
na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji
małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich

2017
2017

300 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700 000

75495 Pozostała działalność 700 000

Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu
sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska
przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym
zagrożeniem dla jednostek OSP

2017
2017

700 000

926 Kultura fizyczna 1 300 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 300 000

Pomoc finansowa dla Gminy Ręczno na realizację zadania
pn.: "Przebudowa obiektu sportowego w Gminie Ręczno"

2017
2018

1 300 000

Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych
z organami administracji rządowej

20 000

I. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE
I WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ

20 000

010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20 000

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup sprzętu
biurowego, pomiarowego, multimedialnego i komputerowego

2017
2017

20 000

Środki na zadania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 126 039 671

I. INWESTYCJE BUDOWLANE 109 476 540

600 Transport i łączność 106 857 337

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 106 857 337

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk
Odcinek Łękawa - Kamieńsk

2017
2018

9 500 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz -
I Etap

2017
2020

285 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8
Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 Dłutów

2017
2019

950 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez
Inowłódz

2017
2018

4 750 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów -
Rokiciny

2017
2019

1 900 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice -
granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice

2015
2017

6 020 960

Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego 2 300 000
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica
województwa - Uniejów

2015
2017

1 568 359

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez
Tomaszów Mazowiecki - Etap I

2015
2017

2 552 845

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę
Warta w m. Warta

2016
2018

16 292 500

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu 2016
2017

2 029 976

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk
Odcinek Bełchatów - Łękawa

2016
2018

21 487 697

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin -
Brzozów

2017
2018

15 200 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd 2017
2020

1 900 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł
autostradowy Romanów - Brójce

2016
2017

5 795 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska
w Koluszkach

2017
2017

16 625 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 597 273

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 597 273

Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki
Dentystycznej w Łodzi

2016
2017

1 046 259

Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej
70/72

2017
2018

389 080

Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum
Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych
i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
wymiana instalacji c.o.

2016
2017

1 161 934

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody

21 930

92502 Parki krajobrazowe 21 930

Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem
systemu informacji turystyczno-przyrodniczej

2016
2018

21 930

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE 1 769 853

750 Administracja publiczna 1 375 415

75018 Urzędy marszałkowskie 1 031 590

Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane
z rozwojem regionalnym  - RPO/WŁ/OP12

2015
2020

31 450

Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje
związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

2015
2020

75 480

Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i
multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

2015
2020

244 660

Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

2015
2020

680 000

75095 Pozostała działalność 343 825
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Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania
EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

2015
2020

37 400

Pomoc Techniczna - Wsparcie Wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji  - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

2015
2020

255 000

Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego
i multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12

2015
2020

34 425

Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez
organizację i udział w Europejskim  Forum Gospodarczym,
Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation
Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa
dla przedsiębiorców - współfinansowanie

2016
2018

17 000

801 Oświata i wychowanie 317 853

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego

297 575

Realizacja projektu pn. "Kuźnia Nowoczesnych Kadr" w ramach
Działania XI.3 Kształcenie zawodowe

2017
2019

297 575

80195 Pozostała działalność 20 278

Zabezpieczenie środków z dotacji celowej dla jednostek
oświatowych podległych Samorządowi WŁ na realizację projektów
w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji

2017
2017

20 278

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 76 585

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 34 935

Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12 2015
2020

34 935

85395 Pozostała działalność 41 650

Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych
Obserwatoriów Terytorialnych, zakup sprzętu komputerowego
i oprogramowania na potrzeby badań i repozytorium danych EFS -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

2015
2020

41 650

III. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 14 735 858

150 Przetwórstwo przemysłowe 200 000

15095 Pozostała działalność 200 000

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1 Otoczenie
biznesu - RPO/WŁ/OP2/DZ.2.1

2017
2017

200 000

600 Transport i łączność 70 000

60095 Pozostała działalność 70 000

Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT -
RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1

2017
2017

70 000

630 Turystyka 2 952 698

63095 Pozostała działalność 2 952 698

Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2
Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2

2017
2017

2 952 698

710 Działalność usługowa 9 000

71095 Pozostała działalność 9 000
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Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie
osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2

2017
2017

9 000

750 Administracja publiczna 520 982

75095 Pozostała działalność 520 982

Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie
informacyjno-komunikacyjne - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

2017
2017

400 982

Infratruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie
informacyjno-komunikacyjne - ZIT-  RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

2017
2017

120 000

801 Oświata i wychowanie 1 416 729

80195 Pozostała działalność 1 416 729

Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja -
RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4

2017
2017

655 729

Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość
edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1

2017
2017

195 000

Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie
zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3

2017
2017

566 000

851 Ochrona zdrowia 720 560

85195 Pozostała działalność 720 560

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie
X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia -
RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3

2017
2017

107 000

Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura
ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2

2017
2017

613 560

852 Pomoc społeczna 998 663

85295 Pozostała działalność 998 663

Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -
RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1

2017
2017

16 369

Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -
RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2

2017
2017

52 631

Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura
opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3

2017
2017

929 663

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38 000

85395 Pozostała działalność 38 000

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie
X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi
w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1

2017
2017

38 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000 000

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 000 000

Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja
budynków - ZIT- RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2

2017
2017

1 800 000

Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - ZIT
- RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3

2017
2017

200 000
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921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 809 226

92195 Pozostała działalność 5 809 226

Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3
Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT -
RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3

2017
2017

800 000

Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1
Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT -
RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1

2017
2017

360 000

Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1
Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1

2017
2017

1 051 330

Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3
Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego -
RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3

2017
2017

3 597 896

IV. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE
I WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ

57 420

801 Oświata i wychowanie 57 420

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego

57 420

Realizacja projektu pn. "Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka
Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe

2017
2018

57 420

Środki na zadania w ramach PO WER na lata 2014-2020 27 897

I. ZAKUPY INWESTYCYJNE 27 897

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 897

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 27 897

PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna 2015
2020

27 897

Razem zadania majątkowe: 201 305 668



Budżet województwa łódzkiego na 2017 rok

Załącznik nr 10

do uchwały Nr XXXI/414/16

Sejmiku Województwa

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu samorządu województwa

98

Łódzkiego

(w złotych)

TreśćDz.
z tego:

bieżące majątkowe

Budżet uchwalony
na 2017 r.

31 5 64

Rozdz.

2

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje podmiotowe 73 742 750 73 742 750 0I.

Ochrona zdrowia 3 258 500 3 258 500 0851

Medycyna pracy 2 660 000 2 660 000 085148

Wydatki związane z dotowaniem zadań
z zakresu medycyny pracy wykonywane przez
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi

2 660 000 2 660 000 0

Programy polityki zdrowotnej 598 500 598 500 085149

Program wczesnego wykrywania nowotworów
płuc

150 000 150 000 0

Program zapobiegania chorobom układu
krążenia

50 000 50 000 0

Program zapobiegania zaburzeniom
depresyjnym dla dzieci i młodzieży

100 000 100 000 0

Program zwiększenia dostępności świadczeń
gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród
mieszkańców województwa łódzkiego

298 500 298 500 0

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70 484 250 70 484 250 0921

Teatry 36 900 000 36 900 000 092106

Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru
im. Stefana Jaracza w Łodzi

9 400 000 9 400 000 0

Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru
Wielkiego w Łodzi

27 500 000 27 500 000 0

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 13 000 000 13 000 000 092108

Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii
Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi

13 000 000 13 000 000 0

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 520 000 4 520 000 092109

Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego
Domu Kultury

4 520 000 4 520 000 0

Biblioteki 5 292 000 5 292 000 092116

Dotacja na działalność bieżącą dla
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.
Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

5 292 000 5 292 000 0

Muzea 10 772 250 10 772 250 092118

Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

4 200 000 4 200 000 0

Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum
Sztuki w Łodzi

6 572 250 6 572 250 0
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Dotacje celowe 13 274 684 3 617 075 9 657 609II.

Rolnictwo i łowiectwo 1 200 000 700 000 500 000010

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 300 000 100 000 200 00001042

Dotacje dla gmin na dofinansowanie kosztów
budowy i renowacji zbiorników wodnych
służących małej retencji (art. 22c ust.1 pkt 5
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych)

100 000 0 100 000

Dotacje dla powiatów na finansowanie
i dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu
pomiarowego i informatycznego oraz
oprogramowania niezbędnego do zakładania
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów
oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów
rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych)

100 000 0 100 000

Dotacje na wykonywanie badań płodów
rolnych oraz dokumentacji i ekspertyz
z zakresu ochrony gruntów rolnych (art. 22c
ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych)

100 000 100 000 0

Pozostała działalność 900 000 600 000 300 00001095

Pomoc finansowa dla jednostek samorządu
terytorialnego województwa łódzkiego,
w formie dotacji celowej, przeznaczonej
na dofinansowanie zadań własnych gminy
w zakresie realizacji małych projektów
lokalnych realizowanych na terenach wiejskich

900 000 600 000 300 000

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

700 000 0 700 000754

Pozostała działalność 700 000 0 700 00075495

Pomoc finansowa dla jednostek samorządu
terytorialnego z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań w zakresie zakupu
sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia,
mienia lub środowiska przed pożarem, klęską
żywiołową lub innym miejscowym
zagrożeniem dla jednostek OSP

700 000 0 700 000

Ochrona zdrowia 2 146 000 0 2 146 000851

Szpitale ogólne 2 146 000 0 2 146 00085111

Modernizacja Apteki Szpitalnej przy
ul. Okólnej 181 celem uruchomienia pracowni
do przygotowywania cytostatyków
w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc
i Rehabilitacji w Łodzi

500 000 0 500 000

Modernizacja i dostosowanie obiektów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Sieradzu

500 000 0 500 000

Modernizacja pomieszczeń w budynku
internistycznym w Ośrodku Szpitalnym
im. M. Madurowicza na potrzeby Przychodni
Kardiologicznej - dostosowanie usług
ambulatoryjnych do potrzeb kontraktowania
NFZ w Wojewódzkim Specjalistycznym
Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi

250 000 0 250 000
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Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału
Udarowego z Wczesną Rehabilitacją
Neurologiczną dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

396 000 0 396 000

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej
w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II
w Bełchatowie

500 000 0 500 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 928 684 2 917 075 2 011 609921

Teatry 2 500 000 2 500 000 092106

Dotacja na działalność bieżącą z
przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi
na pokrycie kosztów realizacji XXIV Łódzkich
Spotkań Baletowych 2017

2 500 000 2 500 000 0

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 300 000 300 000 092108

Dotacja na działalność bieżącą z
przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im.
Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów
organizacji 18. edycji Wędrownego Festiwalu
Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"

300 000 300 000 0

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 561 156 0 561 15692109

Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji
kultury realizujących zadania inwestycyjne
przy współudziale środków z budżetu Unii
Europejskiej w ramach projektu "Utworzenie
Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego
poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz
z otoczeniem w celu zwiększenia udziału w
kulturze mieszkańców województwa łódzkiego
i kształtowania kulturowej tożsamości
regionu" (Łódzki Dom Kultury)

561 156 0 561 156

Biblioteki 70 000 70 000 092116

Dotacja na działalność bieżącą z
przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Łodzi na pokrycie kosztów organizacji
obchodów jubileuszu 100-lecia Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Łodzi

70 000 70 000 0

Muzea 1 497 528 47 075 1 450 45392118

Dotacja dla Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Łodzi na przygotowanie
kompleksowej dokumentacji siedziby Muzeum

1 200 000 0 1 200 000

Dotacja dla Muzeum Sztuki w Łodzi z
przeznaczeniem na częściowe pokrycie
wkładu własnego w realizację zadania pn.:
(CO)OPERACJA W (CO)ALICJI

47 075 47 075 0

Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji
kultury realizujących zadania inwestycyjne
przy współudziale środków z budżetu Unii
Europejskiej w ramach projektu "Nowoczesny
system dostępu do oferty Muzeum Sztuki
w Łodzi" (Muzeum Sztuki w Łodzi)

250 453 0 250 453

Kultura fizyczna 4 300 000 0 4 300 000926

Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 300 000 0 4 300 00092605

Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji
"Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-
Dydaktyczne - kampus PŁ"

3 000 000 0 3 000 000
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Pomoc finansowa dla Gminy Ręczno na
realizację zadania pn.: "Przebudowa obiektu
sportowego w Gminie Ręczno"

1 300 000 0 1 300 000

Dotacje realizowane przy
współudziale funduszy z budżetu UE

57 085 854 38 995 087 18 090 767
III.

Przetwórstwo przemysłowe 7 880 000 7 680 000 200 000150

Rozwój przedsiębiorczości 7 680 000 7 680 000 015011

Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie
przedsiębiorczości - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3

7 680 000 7 680 000 0

Pozostała działalność 200 000 0 200 00015095

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,
Działanie II.1 Otoczenie biznesu -
RPO/WŁ/OP2/DZ.2.1

200 000 0 200 000

Transport i łączność 70 000 0 70 000600

Pozostała działalność 70 000 0 70 00060095

Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny
transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1

70 000 0 70 000

Turystyka 2 952 698 0 2 952 698630

Pozostała działalność 2 952 698 0 2 952 69863095

Rewitalizacja i potencjał endogeniczny
regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki
turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2

2 952 698 0 2 952 698

Działalność usługowa 2 795 000 2 786 000 9 000710

Pozostała działalność 2 795 000 2 786 000 9 00071095

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw
w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2

2 678 000 2 678 000 0

Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,
Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych -
RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2

117 000 108 000 9 000

Administracja publiczna 5 586 469 5 065 487 520 982750

Pozostała działalność 5 586 469 5 065 487 520 98275095

Dotacja celowa udzielona gminom wyłonionym
w ramach konkursu dotyczącego opracowania
lub aktualizacji programów rewitalizacji

5 065 487 5 065 487 0

Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie
VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne
- RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

400 982 0 400 982

Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie
VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne
- ZIT-  RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

120 000 0 120 000

Oświata i wychowanie 8 599 729 7 183 000 1 416 729801

Pozostała działalność 8 599 729 7 183 000 1 416 72980195

Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji -
RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1

2 050 000 1 855 000 195 000

Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe -
RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3

5 894 000 5 328 000 566 000

Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie
VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4

655 729 0 655 729
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Ochrona zdrowia 2 108 937 537 000 1 571 937851

Szpitale ogólne 851 377 0 851 37785111

Dotacja na udział własny samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej
realizujących zadania ze środków EFRR -
Doposażenie Centrum Urazowego w WSS
im. M. Kopernika w Łodzi w specjalistyczny
sprzęt medyczny

270 000 0 270 000

Dotacja na udział własny samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej
realizujących zadania ze środków EFRR -
Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa
medycznego Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach

162 071 0 162 071

Dotacja na udział własny samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej
realizujących zadania ze środków EFRR -
Poprawa jakości i dostępności świadczonych
usług medycznych w ramach Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego Szpitala
Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Sieradzu

245 606 0 245 606

Dotacja na udział własny samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej
realizujących zadania ze środków EFRR -
Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem
i zakupem aparatury medycznej w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

73 700 0 73 700

Rozbudowa WSS im. M. Kopernika w Łodzi
w oparciu o koncentrację działań z zakresu
profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej,
onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz
przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie
Centrum Onkologii (Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)

100 000 0 100 000

Pozostała działalność 1 257 560 537 000 720 56085195

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw
w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie
i przywrócenie zdrowia -
RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3

644 000 537 000 107 000

Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie
VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia -
RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2

613 560 0 613 560

Pomoc społeczna 8 388 863 7 390 200 998 663852

Pozostała działalność 8 388 863 7 390 200 998 66385295

Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie
VII.3 Infrastruktura opieki społecznej -
RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3

929 663 0 929 663

Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym -
RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1

4 252 269 4 235 900 16 369

Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi
na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym -
RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2

3 206 931 3 154 300 52 631
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Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

8 391 400 8 353 400 38 000853

Wojewódzkie urzędy pracy 979 600 979 600 085332

Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2
Wsparcie osób młodych pozostających bez
pracy na regionalnym rynku pracy -
POWER/OP1/DZ.1.2

979 600 979 600 0

Pozostała działalność 7 411 800 7 373 800 38 00085395

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw
w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi
w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1

2 623 000 2 585 000 38 000

Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój
ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3

699 900 699 900 0

Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie
aktywności zawodowej osób po 29. roku życia
- RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2

4 088 900 4 088 900 0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000 000 0 2 000 000900

Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu

2 000 000 0 2 000 00090005

Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 -
Termomodernizacja budynków - ZIT -
RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2

1 800 000 0 1 800 000

Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 -
Ochrona powietrza - ZIT-
RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3

200 000 0 200 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 312 758 0 8 312 758921

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 137 420 0 137 42092108

Dotacja na udział własny w kosztach
kwalifikowalnych instytucji kultury
realizujących zadania inwestycyjne przy
współudziale środków z budżetu Unii
Europejskiej w ramach projektu "Kultura 3D.
Rozbudowa infrastruktury Kulturalnej dla
Nowoczesnej i Wielofunkcyjnej
Filharmonii" (Filharmonia Łódzka im. Artura
Rubinsteina w Łodzi)

137 420 0 137 420

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 483 558 0 483 55892109

Dotacja na udział własny w kosztach
kwalifikowalnych instytucji kultury
realizujących zadania inwestycyjne przy
współudziale środków z budżetu Unii
Europejskiej w ramach projektu "Utworzenie
Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego
poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz
z otoczeniem w celu zwiększenia udziału w
kulturze mieszkańców województwa łódzkiego
i kształtowania kulturowej tożsamości
regionu" (Łódzki Dom Kultury)

483 558 0 483 558

Muzea 1 882 554 0 1 882 55492118

Dotacja na udział własny w kosztach
kwalifikowalnych instytucji kultury
realizujących zadania inwestycyjne przy
współudziale środków z budżetu Unii
Europejskiej w ramach projektu "Magazyn
studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi -
budynek J" (Muzeum Sztuki w Łodzi)

832 699 0 832 699
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Dotacja na udział własny w kosztach
kwalifikowalnych instytucji kultury
realizujących zadania inwestycyjne przy
współudziale środków z budżetu Unii
Europejskiej w ramach projektu "Nowoczesny
system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w
Łodzi" (Muzeum Sztuki w Łodzi)

149 500 0 149 500

Dotacja na udział własny w kosztach
kwalifikowalnych instytucji kultury
realizujących zadania inwestycyjne przy
współudziale środków z budżetu Unii
Europejskiej w ramach projektu "Rewitalizacja
infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi -
Gdańska 43" (Muzeum Sztuki w Łodzi)

900 355 0 900 355

Pozostała działalność 5 809 226 0 5 809 22692195

Rewitalizacja i potencjał endogeniczny
regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe
i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1

1 051 330 0 1 051 330

Rewitalizacja i potencjał endogeniczny
regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe
i infrastruktura kultury - ZIT -
RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1

360 000 0 360 000

Rewitalizacja i potencjał endogeniczny
regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój
potencjału społeczno-gospodarczego -
RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3

3 597 896 0 3 597 896

Rewitalizacja i potencjał endogeniczny
regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój
potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT -
RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3

800 000 0 800 000

RAZEM DOTACJE DLA
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH

144 103 288 116 354 912 27 748 376

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje przedmiotowe dla
jednostek spoza sektora finansów
publicznych

28 300 000 28 300 000 0

I.

Transport i łączność 28 300 000 28 300 000 0600

Krajowe pasażerskie przewozy
autobusowe

28 300 000 28 300 000 060003

Wydatki związane z finansowaniem
ustawowych uprawnień do ulgowych
przejazdów autobusowych

28 300 000 28 300 000 0

Dotacje celowe dla jednostek
spoza sektora finansów
publicznych

106 090 348 106 090 348 0

II.

Rolnictwo i łowiectwo 1 000 000 1 000 000 0010

Spółki wodne 1 000 000 1 000 000 001009

Dotacje dla Spółek wodnych 1 000 000 1 000 000 0
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Transport i łączność 95 641 918 95 641 918 0600

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 95 641 918 95 641 918 060001

Rekompensata na naprawy pojazdów
szynowych służących do realizacji kolejowych
przewozów pasażerskich wykonywanych
na podstawie umów o świadczenie usług
publicznych

4 800 000 4 800 000 0

Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych
przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej
Aglomeracyjną Sp. z o.o.

37 740 364 37 740 364 0

Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych
przewozów pasażerskich z wyłączeniem
przewozów realizowanych przez
ŁKA Sp. z o. o.

53 101 554 53 101 554 0

Turystyka 150 000 150 000 0630

Pozostała działalność 150 000 150 000 063095

Zadania zlecane do realizacji z zakresu
turystyki i krajoznawstwa

150 000 150 000 0

Ochrona zdrowia 800 000 800 000 0851

Zapobieganie i zwalczanie AIDS 50 000 50 000 085152

Przeciwdziałanie HIV i AIDS 50 000 50 000 0

Zwalczanie narkomanii 100 000 100 000 085153

Wojewódzki Program Zapobiegania
Narkomanii

100 000 100 000 0

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 400 000 400 000 085154

Wojewódzki Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

400 000 400 000 0

Pozostała działalność 250 000 250 000 085195

Zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecane
do realizacji organizacjom pozarządowym

250 000 250 000 0

Pomoc społeczna 370 000 370 000 0852

Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

70 000 70 000 085205

Przeciwdziałanie przemocy 70 000 70 000 0

Pozostała działalność 300 000 300 000 085295

Działania wspierające i aktywizujące osoby
starsze

70 000 70 000 0

Wydatki związane z realizacją zadań
wynikających z ustawy o pomocy społecznej

230 000 230 000 0

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

511 430 511 430 0853

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

511 430 511 430 085311

Dofinansowanie Działalności Zakładów
Aktywności Zawodowej

281 430 281 430 0

Wojewódzki Program Wyrównywania Szans
Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania
ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy
w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych

230 000 230 000 0

Rodzina 2 597 000 2 597 000 0855

Działalność ośrodków adopcyjnych 1 964 000 1 964 000 085509

Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka
Preadopcyjnego

1 680 000 1 680 000 0

Zlecenie i prowadzenie niepublicznych
ośrodków adopcyjnych

284 000 284 000 0
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Pozostała działalność 633 000 633 000 085595

Realizacja zadań wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej

50 000 50 000 0

Realizacja zadań z zakresu polityki
prorodzinnej

183 000 183 000 0

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin
wielodzietnych

400 000 400 000 0

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700 000 700 000 0921

Pozostała działalność 700 000 700 000 092195

Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego

700 000 700 000 0

Kultura fizyczna 4 320 000 4 320 000 0926

Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 320 000 4 320 000 092605

Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu poprzez realizację wieloletnich
projektów systemowych

3 130 000 3 130 000 0

Upowszechnianie i promowanie rozwoju
kultury fizycznej i sportu

1 190 000 1 190 000 0

Dotacje celowe dla jednostek
spoza sektora finansów
publicznych przy współudziale
funduszy z budżetu UE

100 000 100 000 0

III.

Pomoc społeczna 100 000 100 000 0852

Pozostała działalność 100 000 100 000 085295

Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej
w województwie łódzkim w ramach
Poddziałania IX 3.2

100 000 100 000 0

RAZEM DOTACJE DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH

134 490 348 134 490 348 0

RAZEM DOTACJE:     278 593 636 250 845 260 27 748 376
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(w złotych)

Dochody ogółem 36 510 000

010 4 866 000Rolnictwo i łowiectwo

01008 Melioracje wodne 4 864 000

2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa

4 556 000

6510
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa

308 000

01095 Pozostała działalność 2 000

2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa

2 000

600 28 396 000Transport i łączność

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 28 300 000

2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa

28 300 000

60095 Pozostała działalność 96 000

2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa

96 000

710 456 000Działalność usługowa

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 40 000

2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa

40 000

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 100 000

2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa

100 000

71095 Pozostała działalność 316 000

2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa

316 000

750 1 445 000Administracja publiczna
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75011 Urzędy wojewódzkie 1 429 000

2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa

1 429 000

75046 Komisje egzaminacyjne 11 000

2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa

11 000

75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 5 000

2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa

5 000

752 6 000Obrona narodowa

75212 Pozostałe wydatki obronne 6 000

2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa

6 000

851 49 000Ochrona zdrowia

85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

12 000

2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa

12 000

85195 Pozostała działalność 37 000

2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa

37 000

853 1 000Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 1 000

2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa

1 000

855 1 166 000Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze 112 000

2380

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z
realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w
wychowywaniu dzieci

112 000

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

141 000

2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa

141 000

85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 913 000

2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa

913 000

900 125 000Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 117 000
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TreśćDział

41 5

Rozdział

2

§

3

Budżet uchwalony
na 2017 r.

2210
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa

100 000

6510
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa

17 000

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 8 000

6510
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa

8 000
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Treść
Budżet uchwalony

na 2017 r.
Dział Rozdział

3 41 2

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

Rolnictwo i łowiectwo 4 866 000010

Melioracje wodne 4 864 00001008

4 556 000Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych 4 556 000

4 556 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

308 000Wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 308 000

Pozostała działalność 2 00001095

2 000Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych 2 000

2 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Transport i łączność 28 396 000600

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 28 300 00060003

28 300 000Wydatki bieżące

Dotacje na zadania bieżące 28 300 000

Pozostała działalność 96 00060095

96 000Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych 96 000

41 000wynagrodzenia i składki od nich naliczane

55 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Działalność usługowa 456 000710

Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 40 00071005

40 000Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych 40 000

40 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 100 00071012

100 000Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych 100 000

100 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

(w złotych)
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Treść
Budżet uchwalony

na 2017 r.
Dział Rozdział

3 41 2

Pozostała działalność 316 00071095

316 000Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych 316 000

316 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Administracja publiczna 1 445 000750

Urzędy wojewódzkie 1 429 00075011

1 429 000Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych 1 429 000

1 320 100wynagrodzenia i składki od nich naliczane

108 900wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Komisje egzaminacyjne 11 00075046

11 000Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych 11 000

9 000wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 5 00075084

5 000Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych 4 800

1 500wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 300wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200

Obrona narodowa 6 000752

Pozostałe wydatki obronne 6 00075212

6 000Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych 6 000

2 000wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Ochrona zdrowia 49 000851

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

12 00085156

12 000Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych 12 000

12 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych
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Treść
Budżet uchwalony

na 2017 r.
Dział Rozdział

3 41 2

Pozostała działalność 37 00085195

37 000Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych 37 000

10 000wynagrodzenia i składki od nich naliczane

27 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 000853

Wojewódzkie urzędy pracy 1 00085332

1 000Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych 900

850wynagrodzenia i składki od nich naliczane

50wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100

Rodzina 1 166 000855

Świadczenie wychowawcze 112 00085501

112 000Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych 112 000

112 000wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

141 00085502

141 000Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych 141 000

141 000wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Działalność ośrodków adopcyjnych 913 00085509

913 000Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych 628 000

491 794wynagrodzenia i składki od nich naliczane

136 206wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące 284 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 125 000900

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 117 00090005

100 000Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych 100 000

100 000wydatki związane z realizacją zadań statutowych
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Treść
Budżet uchwalony

na 2017 r.
Dział Rozdział

3 41 2

17 000Wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 000

Zmniejszenie hałasu i wibracji 8 00090007

8 000Wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000

Razem wydatki na zadania z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

36 510 000



Budżet województwa łódzkiego na 2017 rok

Załącznik nr 11A

do uchwały Nr XXXI/414/16

Sejmiku Województwa

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych Samorządowi Województwa ustawami

Treść Kwota

114

Łódzkiego

Dział Rozdział

4 51 2

§

3

Dochody ogółem 293 000

Rolnictwo i łowiectwo 202 000010

Melioracje wodne 202 00001008

Wpływy z różnych opłat 152 4000690

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze

47 7000750

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat

1 9000910

Transport i łączność 59 000600

Pozostała działalność 59 00060095

Wpływy z różnych opłat 59 0000690

Działalność usługowa 4 000710

Pozostała działalność 4 00071095

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 4 0000590

Administracja publiczna 28 000750

Urzędy wojewódzkie 9 00075011

Wpływy z różnych opłat 9 0000690

Komisje egzaminacyjne 19 00075046

Wpływy z różnych opłat 19 0000690

(w złotych)
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Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXXI/414/16 
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I 7 643 603 6 497 060 0 6 497 060 1 146 543 1 146 543 0 0

1
Nazwa zadania: Realizacja projektu 
pn. "Łódzkie w Brukseli - promuje 
łódzki biznes"

750
75018 450 000 382 500 0 382 500 67 500 67 500 0 0

2

Nazwa zadania: Łódzkie w Brukseli 
wspiera łódzki biznes. Promocja 
kompleksowej oferty eksportowej 
dla przedsiębiorstw z regionu"

750
75018 353 527 300 497 0 300 497 53 030 53 030 0 0

Oś Priorytetowa: II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Wydatki bieżące razem

Wydatki Razem

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

z tego:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Płatności (środki z 
Unii Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*Kredyty, 
obligacje

Wydatki na przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

okres programowania 2014-2020

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.
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w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wydatki Razem

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

z tego:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Płatności (środki z 
Unii Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*Kredyty, 
obligacje

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

3

Nazwa zadania: Promocja 
gospodarcza Województwa 
Łódzkiego poprzez organizację i 
udział w zagranicznych targach i 
misjach gospodarczych - 
dofinansowanie

750
75075 2 445 428 2 445 428 0 2 445 428 0 0 0 0

4

Nazwa zadania: Promocja 
gospodarcza Województwa 
Łódzkiego poprzez organizację i 
udział w zagranicznych targach i 
misjach gospodarczych - wkład 
własny

750
75075 431 546 0 0 0 431 546 431 546 0 0

5

Nazwa zadania: Lodzkie Go! Nowe 
rynki dla kluczowych branż 
województwa łódzkiego - 
dofinansowanie

750
75075 277 806 277 806 0 277 806 0 0 0 0

6

Nazwa zadania: Lodzkie Go! Nowe 
rynki dla kluczowych branż 
województwa łódzkiego - wkład 
własny

750
75075 49 026 0 0 0 49 026 49 026 0 0
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w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wydatki Razem

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

z tego:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Płatności (środki z 
Unii Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*Kredyty, 
obligacje

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

7

Nazwa zadania: Promocja 
gospodarcza Województwa 
Łódzkiego poprzez organizację i 
udział w Europejskim Forum 
Gospodarczym, Międzynarodowym 
Kongresie Biogospodarki, Lodzkie 
Innovation Days, szkoleniach oraz 
stworzenie systemu komunikacji i 
doradztwa dla przedsiebiorców - 
współfinansowanie

750
75095 2 404 796 2 404 796 0 2 404 796 0 0 0 0

8

Nazwa zadania: Promocja 
gospodarcza Województwa 
Łódzkiego poprzez organizację i 
udział w Europejskim Forum 
Gospodarczym, Międzynarodowym 
Kongresie Biogospodarki, Lodzkie 
Innovation Days, szkoleniach oraz 
stworzenie systemu komunikacji i 
doradztwa dla przedsiebiorców - 
wkład własny

750
75095 424 376 0 0 0 424 376 424 376 0 0

9

Nazwa zadania: Projekt pn. 
"Lodzkie4business" 
współfinansowany z RPO WŁ na 
lata 2014-2020 - współfinansowanie

750
75095 618 033 618 033 0 618 033 0 0 0 0
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w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wydatki Razem

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

z tego:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Płatności (środki z 
Unii Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*Kredyty, 
obligacje

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

10

Nazwa zadania: Projekt pn. 
"Lodzkie4business" 
współfinansowany z RPO WŁ na 
lata 2014-2020 - wkład własny

750
75095 109 065 0 0 0 109 065 109 065 0 0

11
Nazwa zadania: Realizacja projektu 
pn. "eUrząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego - Etap II"

750
75018 40 000 34 000 0 34 000 6 000 6 000 0 0

12

Nazwa zadania: Realizacja projektu 
pn. "Digitalizacja zasobów 
kulturowych i dziedzictwa 
kulturowego województwa 
łódzkiego"

750
75018 40 000 34 000 0 34 000 6 000 6 000 0 0

Oś Priorytetowa: VII Infrastruktura dla usług społecznych
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w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wydatki Razem

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

z tego:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Płatności (środki z 
Unii Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*Kredyty, 
obligacje

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

II 98 082 825 92 868 540 9 498 142 83 370 398 5 214 285 5 214 285 0 0

1

Nazwa zadania: Promocja 
gospodarcza Województwa 
Łódzkiego poprzez organizację i 
udział w Europejskim Forum 
Gospodarczym, Międzynarodowym 
Kongresie Biogospodarki, Lodzkie 
Innovation Days, szkoleniach oraz 
stworzenie systemu komunikacji i 
doradztwa dla przedsiebiorców - 
współfinansowanie

750
75095 17 000 17 000 0 17 000 0 0 0 0

2

Nazwa zadania: Promocja 
gospodarcza Województwa 
Łódzkiego poprzez organizację i 
udział w Europejskim Forum 
Gospodarczym, Międzynarodowym 
Kongresie Biogospodarki, Lodzkie 
Innovation Days, szkoleniach oraz 
stworzenie systemu komunikacji i 
doradztwa dla przedsiebiorców - 
wkład własny

750
75095 3 000 0 0 0 3 000 3 000 0 0

Oś Priorytetowa: II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Wydatki majątkowe razem
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w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wydatki Razem

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

z tego:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Płatności (środki z 
Unii Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*Kredyty, 
obligacje

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

3

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - 
Skierniewice - granica 
województwa na odcinku 
Bolimowska Wieś - Skierniewice

600
60013 6 337 852 6 020 960 633 785 5 387 175 316 892 316 892 0 0

4
Nazwa zadania: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 473 na odcinku 
granica województwa - Uniejów

600
60013 1 650 905 1 568 359 165 091 1 403 268 82 546 82 546 0 0

5

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 713 na odcinku 
przejścia przez Tomaszów 
Mazowiecki - I Etap

600
60013 2 687 206 2 552 845 268 721 2 284 124 134 361 134 361 0 0

6

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 710 - budowa 
mostu przez rzekę Warta w m. 
Warta

600
60013 17 150 000 16 292 500 1 715 000 14 577 500 857 500 857 500 0 0

7
Nazwa zadania: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 702 - ul. 
Piątkowska w Zgierzu

600
60013 2 136 817 2 029 976 213 682 1 816 294 106 841 106 841 0 0

8

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - 
Kamieńsk Odcinek Bełchatów - 
Łękawa

600
60013 22 618 628 21 487 697 2 261 863 19 225 834 1 130 931 1 130 931 0 0

9
Nazwa zadania: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 703 na odcinku 
Chruślin - Brzozów

600
60013 16 000 000 15 200 000 1 600 000 13 600 000 800 000 800 000 0 0

Oś Priorytetowa: III Transport
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w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wydatki Razem

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

z tego:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Płatności (środki z 
Unii Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*Kredyty, 
obligacje

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

10
Nazwa zadania: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 713 na odcinku 
Kurowice - Ujazd

600
60013 2 000 000 1 900 000 200 000 1 700 000 100 000 100 000 0 0

11

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 714 na odcinku 
węzeł autostradowy Romanów - 
Brójce 

600
60013 6 100 000 5 795 000 610 000 5 185 000 305 000 305 000 0 0

12

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - 
Kamieńsk Odcinek Łękawa - 
Kamieńsk

600
60013 10 000 000 9 500 000 1 000 000 8 500 000 500 000 500 000 0 0

13
Nazwa zadania: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 702 na odcinku 
Piątek - Zgierz - I Etap

600
60013 300 000 285 000 30 000 255 000 15 000 15 000 0 0

14

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 485 węzeł 
Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów 
Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-
8 - Dłutów

600
60013 1 000 000 950 000 100 000 850 000 50 000 50 000 0 0

15
Nazwa zadania: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 726 na odcinku 
przejścia przez Inowłódz

600
60013 5 000 000 4 750 000 500 000 4 250 000 250 000 250 000 0 0

16
Nazwa zadania: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 716 na odcinku 
Stefanów - Rokiciny 

600
60013 2 000 000 1 900 000 200 000 1 700 000 100 000 100 000 0 0
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w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wydatki Razem

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

z tego:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Płatności (środki z 
Unii Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*Kredyty, 
obligacje

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

17

Nazwa zadania: 
Termomodernizacja części 
budynku Szkoły Policealnej 
Techniki Dentystycznej w Łodzi

700
70005 1 230 893 1 046 259 0 1 046 259 184 634 184 634 0 0

18

Nazwa zadania: Modernizacja 
budynku Centrum Kształcenia 
Ustawicznego Samorządu 
Województwa Łódzkiego w Łodzi 
przy ul. Wielkopolskiej 70/72

700
70005 457 742 389 080 0 389 080 68 662 68 662 0 0

19

Nazwa zadania: 
Termomodernizacja budynku 
głównego i biblioteki Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
Samorządu Województwa 
Łódzkiego w Tomaszowie 
Mazowieckim: ocieplenie ścian 
zewnętrznych i dachu, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.

700
70005 1 366 982 1 161 934 0 1 161 934 205 048 205 048 0 0

Oś Priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna
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w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wydatki Razem

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

z tego:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Płatności (środki z 
Unii Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*Kredyty, 
obligacje

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

20

Nazwa zadania: Odnowienie 
oznakowania szlaków 
turystycznych w Parkach 
Krajobrazowych Województwa 
Łódzkiego wraz z uzupelnieniem 
systemu informacji turystyczno - 
przyrodniczej

925
92502 25 800 21 930 0 21 930 3 870 3 870 0 0

105 726 428 99 365 600 9 498 142 89 867 458 6 360 828 6 360 828 0 0

* wymienić jakie

Oś Priorytetowa: V Ochrona środowiska

OGÓŁEM (I+II)
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Załącznik nr 12A
do uchwały Nr XXXI/414/16 
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I 0 0 0 0 0 0 0 0

II 31 251 858 30 376 858 15 501 858 14 875 000 875 000 875 000 0 0

1

Nazwa zadania: Innowacyjna i 
konkurencyjna gospodarka, 
Działanie II.1 - Otoczenie biznesu - 
RPO/WŁ/OP2/DZ.2.1

150
15095 200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0

2

Nazwa zadania: Transport, 
Działanie III.1 - Niskoemisyjny 
transport miejski - ZIT - 
RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1

600
60095 70 000 70 000 70 000 0 0 0 0 0

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Wydatki bieżące razem

Oś Priorytetowa: III Transport

Wydatki majątkowe razem

Oś Priorytetowa: II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

Wydatki Razem

z tego:

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki na Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego realizowany 
z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Płatności 
(środki z Unii 
Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*Kredyty, 
obligacje

okres programowania 2014-2020

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)
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w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

Wydatki Razem

z tego:

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Płatności 
(środki z Unii 
Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*Kredyty, 
obligacje

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

3
Nazwa zadania: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 715 - ul. 
Brzezińska w Koluszkach 

600
60013 17 500 000 16 625 000 1 750 000 14 875 000 875 000 875 000 0 0

4

Nazwa zadania: Gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie IV.2 - 
Termomodernizacja budynków - ZIT 
- RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2

900
90005 1 800 000 1 800 000 1 800 000 0 0 0 0 0

5

Nazwa zadania: Gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie IV.3 - 
Ochrona powietrza - ZIT- 
RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3

900
90005 200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0

6

Nazwa zadania: Rewitalizacja i 
potencjał endogeniczny regionu, 
Działanie VI.1 Dziedzictwo 
kulturowe i infrastruktura kultury - 
ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1

921
92195 360 000 360 000 360 000 0 0 0 0 0

7

Nazwa zadania: Rewitalizacja i 
potencjał endogeniczny regionu, 
Działanie VI.1 Dziedzictwo 
kulturowe i infrastruktura kultury - 
RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1

921
92195 1 051 330 1 051 330 1 051 330 0 0 0 0 0

Oś Priorytetowa: VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Oś Priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna
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w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

Wydatki Razem

z tego:

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Płatności 
(środki z Unii 
Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*Kredyty, 
obligacje

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

8

Nazwa zadania: Rewitalizacja i 
potencjał endogeniczny regionu, 
Działanie VI.2 Rozwój gospodarki 
turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2

630
63095 2 952 698 2 952 698 2 952 698 0 0 0 0 0

9

Nazwa zadania: Rewitalizacja i 
potencjał endogeniczny regionu, 
Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój 
potencjału społeczno-
gospodarczego - ZIT - 
RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3

921
92195 800 000 800 000 800 000 0 0 0 0 0

10

Nazwa zadania: Rewitalizacja i 
potencjał endogeniczny regionu, 
Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój 
potencjału społeczno-
gospodarczego - 
RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3

921
92195 3 597 896 3 597 896 3 597 896 0 0 0 0 0

11

Nazwa zadania: Infrastruktura dla 
usług społecznych, Działanie VII.1 
Technologie informacyjno-
komunikacyjne - 
RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

750
75095 400 982 400 982 400 982 0 0 0 0 0

12

Nazwa zadania: Infrastruktura dla 
usług społecznych, Działanie VII.1 
Technologie informacyjno-
komunikacyjne - ZIT-  
RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

750
75095 120 000 120 000 120 000 0 0 0 0

Oś Priorytetowa: VII Infrastruktura dla usług społecznych
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w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

Wydatki Razem

z tego:

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Płatności 
(środki z Unii 
Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*Kredyty, 
obligacje

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

13

Nazwa zadania: Infrastruktura dla 
usług społecznych, Działanie VII.2 
Infrastruktura ochrony zdrowia - 
RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2

851
85195 613 560 613 560 613 560 0 0 0 0 0

14

Nazwa zadania: Infrastruktura dla 
usług społecznych, Działanie VII.3 
Infrastruktura opieki społecznej - 
RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3

852
85295 929 663 929 663 929 663 0 0 0 0 0

15
Nazwa zadania: Infrastruktura dla 
usług społecznych, Działanie VII.4 
Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4

801
80195 655 729 655 729 655 729 0 0 0 0 0

31 251 858 30 376 858 15 501 858 14 875 000 875 000 875 000 0 0

* wymienić jakie

OGÓŁEM (I+II)
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Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXXI/414/16 
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I 61 932 715 52 752 427 51 294 903 1 457 524 9 180 288 9 180 288 0 0

1

Nazwa zadania: Koordynacja i 
rozwój ekonomii społecznej w 
województwie łódzkim w ramach 
Poddziałania IX 3.2

852
85295 773 916 673 916 0 673 916 100 000 100 000 0 0

2

Nazwa zadania: Realizacja projektu 
pn. "Wygraj swoją przyszłość: 
Nauka Praktyka Praca" w ramach 
Działania XI.3 Kształcenie 
zawodowe

801
80140 326 096 326 096 18 116 307 980 0 0 0 0

Kredyty, 
obligacje

Wydatki bieżące razem

Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne

Oś Priorytetowa: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Płatności 
(środki z Unii 
Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*

Wydatki na przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego

okres programowania 2014-2020

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

Wydatki Razem

z tego:
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w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kredyty, 
obligacje

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Płatności 
(środki z Unii 
Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

Wydatki Razem

z tego:

3

Nazwa zadania: Realizacja projektu 
pn. "Wygraj swoją przyszłość: 
Nauka Praktyka Praca" w ramach 
Działania XI.3 Kształcenie 
zawodowe - wkład własny

801
80140 35 640 0 0 0 35 640 35 640 0 0

4

Nazwa zadania: Realizacja projektu 
pn. "CKU SWŁ to specjaliści dla 
profesjonalnego rynku pracy" w 
ramach Działania XI.3 Kształcenie 
zawodowe

801
80140 71 260 71 260 0 71 260 0 0 0

5

Nazwa zadania: Realizacja projektu 
pn. "Kuźnia Nowoczesnych Kadr" 
w ramach Działania XI.3 
Kształcenie zawodowe

801
80140 428 155 428 155 23 787 404 368 0 0 0
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w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kredyty, 
obligacje

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Płatności 
(środki z Unii 
Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

Wydatki Razem

z tego:

6

Nazwa zadania: Pomoc Techniczna 
wspomagająca realizację 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego

700
70005
710

71003
750

75018
75095 
801   

80195
853

85332
85395
921

92195

60 297 648 51 253 000 51 253 000 0 9 044 648 9 044 648 0 0

II 2 049 610 1 789 995 1 454 722 335 273 259 615 259 615 0 0

1

Nazwa zadania: Realizacja projektu 
pn. "Wygraj swoją przyszłość: 
Nauka Praktyka Praca" w ramach 
Działania XI.3 Kształcenie 
zawodowe

801
80140 57 420 57 420 3 190 54 230 0 0 0 0

Oś Priorytetowa: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

Oś Priorytetowa: XII Pomoc Techniczna

Wydatki majątkowe razem
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w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kredyty, 
obligacje

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Płatności 
(środki z Unii 
Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

Wydatki Razem

z tego:

2

Nazwa zadania: Realizacja projektu 
pn. "Wygraj swoją przyszłość: 
Nauka Praktyka Praca" w ramach 
Działania XI.3 Kształcenie 
zawodowe - wkład własny

801
80140 6 380 0 0 0 6 380 6 380 0 0

3

Nazwa zadania: Realizacja projektu 
pn. "Kuźnia Nowoczesnych Kadr" 
w ramach Działania XI.3 
Kształcenie zawodowe

801
80140 297 575 297 575 16 532 281 043 0 0 0

4

Nazwa zadania: Pomoc Techniczna 
wspomagająca realizację 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego

750
75018
75095
853

85332
85395

1 688 235 1 435 000 1 435 000 0 253 235 253 235 0 0

63 982 325 54 542 422 52 749 625 1 792 797 9 439 903 9 439 903 0 0

* wymienić jakie

Oś Priorytetowa: XII Pomoc Techniczna

OGÓŁEM (I+II)
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Załącznik nr 13A
do uchwały Nr XXXI/414/16 
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I 32 950 000 32 950 000 32 950 000 0 0 0 0 0

1

Nazwa zadania: Zatrudnienie, 
Działanie VIII.2 Wsparcie 
aktywności zawodowej osób po 29. 
roku życia - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2

853
85395 4 088 900 4 088 900 4 088 900 0 0 0 0 0

2

Nazwa zadania: Zatrudnienie, 
Działanie VIII.3 Wsparcie 
przedsiębiorczości - 
RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3

150
15011 7 680 000 7 680 000 7 680 000 0 0 0 0 0

Kredyty, 
obligacje

Wydatki bieżące razem

Oś Priorytetowa: VIII Zatrudnienie

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Płatności 
(środki z Unii 
Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*

Wydatki na Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego realizowany 
z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego

okres programowania 2014-2020

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

Wydatki Razem

z tego:
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w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kredyty, 
obligacje

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Płatności 
(środki z Unii 
Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

Wydatki Razem

z tego:

3

Nazwa zadania: Włączenie 
społeczne, Działanie IX.1 Aktywna 
integracja osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1

852
85295 4 235 900 4 235 900 4 235 900 0 0 0 0 0

4

Nazwa zadania: Włączenie 
społeczne, Działanie IX.2 Usługi na 
rzecz osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym - 
RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2

852
85295 3 154 300 3 154 300 3 154 300 0 0 0 0 0

5

Nazwa zadania: Włączenie 
społeczne, Działanie IX.3 Rozwój 
ekonomii społecznej - 
RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3

853
85395 699 900 699 900 699 900 0 0 0 0 0

6

Nazwa zadania: Adaptacyjność 
pracowników i przedsiębiorstw w 
regionie, Działanie X.1 Powrót na 
rynek pracy osób sprawujących 
opiekę nad dziećmi w wieku do lat 
3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1

853
85395 2 585 000 2 585 000 2 585 000 0 0 0 0 0

Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne

Oś Priorytetowa: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
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w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kredyty, 
obligacje

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Płatności 
(środki z Unii 
Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

Wydatki Razem

z tego:

7

Nazwa zadania: Adaptacyjność 
pracowników i przedsiębiorstw w 
regionie, Działanie X.2 Rozwój 
pracowniów i przedsiębiorstw - 
RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2

710
71095 2 678 000 2 678 000 2 678 000 0 0 0 0 0

8

Nazwa zadania: Adaptacyjność 
pracowników i przedsiębiorstw w 
regionie, Działanie X.3 Ochrona, 
utrzymanie i przywrócenie zdrowia - 
RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3

851
85195 537 000 537 000 537 000 0 0 0 0 0

9

Nazwa zadania: Edukacja, 
Kwalifikacje, Umiejętności, 
Działanie XI.1 Wysoka jakość 
edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1

801
80195 1 855 000 1 855 000 1 855 000 0 0 0 0 0

10

Nazwa zadania: Edukacja, 
Kwalifikacje, Umiejętności, 
Działanie XI.2  Kształcenie osób 
dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2

710
71095 108 000 108 000 108 000 0 0 0 0 0

11

Nazwa zadania: Edukacja, 
Kwalifikacje, Umiejętności, 
Działanie XI.3 Kształcenie 
zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3

801
80195 5 328 000 5 328 000 5 328 000 0 0 0 0 0

Oś Priorytetowa: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
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w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kredyty, 
obligacje

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Płatności 
(środki z Unii 
Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

Wydatki Razem

z tego:

II 984 000 984 000 984 000 0 0 0 0 0

1

Nazwa zadania: Włączenie 
społeczne, Działanie IX.1 Aktywna 
integracja osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1

852
85295 16 369 16 369 16 369 0 0 0 0 0

2

Nazwa zadania: Włączenie 
społeczne, Działanie IX.2 Usługi na 
rzecz osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym - 
RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2

852
85295 52 631 52 631 52 631 0 0 0 0 0

3

Nazwa zadania: Adaptacyjność 
pracowników i przedsiębiorstw w 
regionie, Działanie X.1 Powrót na 
rynek pracy osób sprawujących 
opiekę nad dziećmi w wieku do lat 
3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1

853
85395 38 000 38 000 38 000 0 0 0 0 0

Wydatki majątkowe razem

Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne

Oś Priorytetowa: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
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w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kredyty, 
obligacje

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Płatności 
(środki z Unii 
Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

Wydatki Razem

z tego:

4

Nazwa zadania: Adaptacyjność 
pracowników i przedsiębiorstw w 
regionie, Działanie X.3 Ochrona, 
utrzymanie i przywrócenie zdrowia - 
RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3

851
85195 107 000 107 000 107 000 0 0 0 0 0

5

Nazwa zadania: Edukacja, 
Kwalifikacje, Umiejętności, 
Działanie XI.1 Wysoka jakość 
edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1

801
80195 195 000 195 000 195 000 0 0 0 0 0

6

Nazwa zadania: Edukacja, 
Kwalifikacje, Umiejętności, 
Działanie XI.2  Kształcenie osób 
dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2

710
71095 9 000 9 000 9 000 0 0 0 0 0

7

Nazwa zadania: Edukacja, 
Kwalifikacje, Umiejętności, 
Działanie XI.3 Kształcenie 
zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3

801
80195 566 000 566 000 566 000 0 0 0 0 0

33 934 000 33 934 000 33 934 000 0 0 0 0 0

* wymienić jakie

Oś Priorytetowa: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

OGÓŁEM (I+II)
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Załącznik nr 14
do uchwały Nr XXXI/414/16 
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I 2 889 700 2 435 439 2 435 439 0 454 261 454 261 0 0

1
Nazwa zadania: PO Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc 
Techniczna

853
85332 2 889 700 2 435 439 2 435 439 0 454 261 454 261 0 0

II 33 100 27 897 27 897 0 5 203 5 203 0 0

1
Nazwa zadania: PO Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc 
Techniczna

853
85332 33 100 27 897 27 897 0 5 203 5 203 0 0

2 922 800 2 463 336 2 463 336 0 459 464 459 464 0 0

* wymienić jakie

Kredyty, 
obligacje

Wydatki bieżące razem

Oś Priorytetowa: VI Pomoc Techniczna

Wydatki majątkowe razem

Oś Priorytetowa: VI Pomoc Techniczna

OGÓŁEM (I+II)

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Płatności 
(środki z Unii 
Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*

Wydatki na przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego

okres programowania 2014-2020

Lp. Zadanie

Kl
as

yf
ik

ac
ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz

ia
ł)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

Wydatki Razem

z tego:



138
Załącznik nr 14A
do uchwały Nr XXXI/414/16 
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w tym:

(5+8) (6+7)  (9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I 979 600 979 600 979 600 0 0 0 0 0

1

Nazwa zadania: Osoby młode na 
rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie 
osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy - 
POWER/OP1/DZ.1.2

853
85332 979 600 979 600 979 600 0 0 0 0 0

II 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

979 600 979 600 979 600 0 0 0 0 0

* wymienić jakie

Wydatki bieżące razem

Oś Priorytetowa:  I Osoby młode na rynku pracy

Wydatki majątkowe razem

OGÓŁEM (I+II)

Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków 
europejskich Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

Wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój realizowany
z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego

okres programowania 2014-2020

Lp. Zadanie

Kredyty, 
obligacjeKl

as
yf

ik
ac

ja
 (d

zi
ał

, r
oz

dz
ia

ł)

                                                                                                         w złotych

Planowane wydatki - 2017 r.

Wydatki Razem

z tego:

z tego źródła finansowania:

Dotacja celowa 
(środki z budżetu 

państwa)

Płatności 
(środki z Unii 
Europejskiej)

Budżet 
jednostki 
szczebla 

regionalnego

Inne*
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Załącznik nr 15
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

(w złotych)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. WYDATKI BIEŻĄCE 7 241 109 7 209 247 0 1 081 388 6 127 859 31 862 31 862 0 0

1.

Nazwa projektu: Wydatki w związku z 
realizacją umowy dotacji na prowadzenie 
Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w województwie łódzkim

750                                               
75018 537 000 537 000 80 550 456 450 0

2.

Nazwa projektu: Wynagrodzenia 
pracowników zatrudnionych w związku z 
realizacją umowy dotacji na prowadzenie 
Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w województwie łódzkim

750                                               
75018 1 320 000 1 320 000 198 000 1 122 000 0

3.

Nazwa projektu: Wynagrodzenia 
pracowników zaangażowanych w realizację 
umowy dotacji na wsparcie gmin w 
opracowywaniu albo aktualizacji programów 
rewitalizacji 

750                                               
75095 309 178 278 260 41 739 236 521 30 918 30 918

4.

Nazwa projektu: Wydatki w związku z 
realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w 
opracowaniu albo aktualizacji programów 
rewitalizacji

750                                               
75095 9 444 8 500 1 275 7 225 944 944

5.

Nazwa projektu: Dotacja celowa udzielona 
gminom wyłonionym w ramach konkursu 
dotyczącego opracowania albo aktualizacji 
programów rewitalizacji

750                                               
75095 5 065 487 5 065 487 759 824 4 305 663 0

OGÓŁEM 7 241 109 7 209 247 0 1 081 388 6 127 859 31 862 31 862 0 0

Kl
as
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ik
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ja

 (d
zi

ał
, r

oz
dz
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ł)

Planowane wydatki - 2017 roku

z tego źródła finansowania:
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Wydatki razem                
(7+8+9)
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Wydatki razem                    
(11+12+13)

Wydatki razem      
(6+10)

z tego:

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Łódzkiego

finansowanie z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności

Lp. Projekt

Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Bu
dż

et
 je

dn
os

tk
i s

zc
ze

bl
a 

re
gi

on
al

ne
go

Środki z budżetu państwa

z tego źródła finansowania:



  

UZASADNIENIE



  

 

CZĘŚĆ I 
 

ROZCHODY WOJEWÓDZTWA 
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Rozchody 54.187.571 

1. Spłata krajowego długoterminowego kredytu bankowego 24.187.571 

2. Spłata zagranicznego długoterminowego kredytu bankowego 30 000 000 

 
 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), rozchodami publicznymi są:  

1) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów; 

2) wykup papierów wartościowych; 

3) udzielone pożyczki i kredyty; 

4) płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody 

z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa; 

5) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością; 

6) płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach 

finansowych. 

 
Planowane rozchody przeznaczone zostaną na: 

1) spłatę krajowego długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w roku 2010,  

z którego środki przeznaczone były na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  

w 2010 roku w wysokości 24.187.571 zł; 

2) spłatę zagranicznego długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w roku 2010,  

z którego środki przeznaczone były na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  

w 2010 roku w wysokości 30.000.000 zł. 

 

Budżet uchwalony na rok 2017 



  

CZĘŚĆ II 
 

DOCHODY WOJEWÓDZTWA 
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA 
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Treść
Budżet uchwalony

na 2017 r.

1 2

A. DOCHODY BIEŻĄCE 639 426 405

I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD
BUDŻETU PAŃSTWA

349 418 192

01. 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 86 418 192

0101 Departament Finansów 86 418 192

02. 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 263 000 000

0101 Departament Finansów 263 000 000

II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA 4 406 230

01. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 520 166

0103 Departament Infrastruktury 3 170 000

0110 Departament Kultury i Edukacji 322 266

0131 Departament Cyfryzacji 27 900

02. Dochody z dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych 796 654

0103 Departament Infrastruktury 796 654

03. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste
nieruchomości

89 410

0103 Departament Infrastruktury 89 410

III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE 5 142 698

01. Wpływy z usług 2 896 030

a. Wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych 2 000

0104 Departament Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

2 000

b. Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne 1 780 000

0112 Departament Geodezji i Kartografii 1 780 000

c. Wpływy z tytułu zawartych umów i pobytu w terenie przedstawiciela Inspektoratu celem
sprawdzenia wydanych warunków technicznych oraz przygotowania informacji na podstawie
prowadzonej ewidencji urządzeń melioracyjnych

3 400

0104 Departament Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

3 400



Treść
Budżet uchwalony

na 2017 r.

1

142

2

d. Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu 289 880

0110 Departament Kultury i Edukacji 289 880

e. Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli 820 750

0110 Departament Kultury i Edukacji 820 750

02. Wpływy z opłat 1 340 662

a. Opłaty za udostępnianie danych 1 300

0101 Departament Finansów 1 300

b. Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów
regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

7 500

0103 Departament Infrastruktury 7 500

c. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich 1 200 000

0103 Departament Infrastruktury 1 200 000

d. Wpływy z opłat 10 000

02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 10 000

e. Udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego - cześć wojewódzka

30 000

0112 Departament Geodezji i Kartografii 30 000

f. Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji
szkolnych

1 572

0110 Departament Kultury i Edukacji 1 572

g. Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji
bibliotecznych

64 510

0110 Departament Kultury i Edukacji 64 510

h. Opłata za egzamin 9 750

03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi

9 750

i. Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów 150

0103 Departament Infrastruktury 150

j. Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną 2 400

0103 Departament Infrastruktury 2 400



Treść
Budżet uchwalony

na 2017 r.

1
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2

k. Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów 480

0103 Departament Infrastruktury 480

l. Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne 6 000

0101 Departament Finansów 6 000

ł. Opłaty za wydanie potwierdzenia zgłoszenia przewozu 7 000

0103 Departament Infrastruktury 7 000

03. Inne wpływy 895 142

a. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 171 255

0101 Departament Finansów 50 000

0102 Departament Polityki Regionalnej 1 000

0103 Departament Infrastruktury 95 000

0104 Departament Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

1 000

0110 Departament Kultury i Edukacji 5 255

0112
Departament Geodezji i Kartografii

200

02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 10 000

03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi

5 000

04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 3 800

b. Różne wpływy 337 542

0101 Departament Finansów 17 000

0102 Departament Polityki Regionalnej 1 000

0103 Departament Infrastruktury 260 000

0110 Departament Kultury i Edukacji 52 342

0112 Departament Geodezji i Kartografii 800

0135 Departament Prawno – Organizacyjny 600

02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 3 300

03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi

1 300

04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 1 200
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c. Inne odsetki 145

0110 Departament Kultury i Edukacji 45

0112 Departament Geodezji i Kartografii 100

d. Wynagrodzenie płatnika składek 20 000

0101 Departament Finansów 20 000

e. Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali 366 200

0110 Departament Kultury i Edukacji 366 200

04. Różne dochody 10 864

a. Zwroty środków z lat ubiegłych 10 864

0101 Departament Finansów 10 664

0110 Departament Kultury i Edukacji 200

IV. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

15 419

0101 Departament Finansów 15 419

V. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH
BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA

600 000

0101 Departament Finansów 600 000

VI. POZOSTAŁE DOCHODY 22 952 457

01. Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi
o zawartości do 18% alkoholu

1 100 000

0103 Departament Infrastruktury 1 100 000

02. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 009 800

0104 Departament Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

1 009 800

03. Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 17 600 000

0104 Departament Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

17 600 000
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04. Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 4 000

0101 Departament Finansów 4 000

05. Refundacja kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1 234 000

0101 Departament Finansów 1 234 000

06. Środki na realizację projektu pn. "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" w ramach
programu Erasmus+

15 438

0120 Departament ds. Przedsiębiorczości 15 438

07. Środki na udział w projektach własnych w ramach programu INTERREG EUROPE 192 000

0102 Departament Polityki Regionalnej 192 000

08. Dochody na realizację projektu pn. "Visegrad in pics" 22 134

0131 Departament Cyfryzacji
22 134

09. Dochody na realizację projektu InAirQ - Transnational Adaptation Actions for Integrated Indoor
Air Quality Management (InAirQ - Ponadnarodowe Działania Dostosowawcze na rzecz
Zintegrowanego Zarządzania Jakością Powietrza w Pomieszczeniach Zamkniętych)

75 823

0131 Departament Cyfryzacji 75 823

10. Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego 1 699 262

0101 Departament Finansów 1 699 262

VII. SUBWENCJA OGÓLNA 104 382 203

01. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 34 593 125

0101 Departament Finansów 34 593 125

02. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 63 551 807

0101 Departament Finansów 63 551 807

03. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 6 237 271

0101 Departament Finansów 6 237 271

VIII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH

4 800 000

01. Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego 4 800 000

0103 Departament Infrastruktury 4 800 000

IX. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH 1 815 000

01. Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie

30 000
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0101 Departament Finansów 30 000

02. Środki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody 1 751 000

0104 Departament Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

1 751 000

03. Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu 34 000

0101 Departament Finansów 34 000

X. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI

36 177 000

01. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych 4 556 000

0101 Departament Finansów 4 556 000

02. Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza 1 000

0101 Departament Finansów 1 000

03. Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa
łódzkiego 40 000

0101 Departament Finansów 40 000

04. Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi,
wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego

316 000

0101 Departament Finansów 316 000

05. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 28 300 000

0101 Departament Finansów 28 300 000

06. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy
niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

12 000

0101 Departament Finansów 12 000

07. Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów
w zakresie gospodarowania odpadami

7 000

0101 Departament Finansów 7 000

08. Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 1 429 000

0101 Departament Finansów 1 429 000

09. Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja
systemów zabezpieczenia społecznego

141 000

0101 Departament Finansów 141 000

10. Środki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala
psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody
wymaganej w art. 22

27 000

0101 Departament Finansów 27 000
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11. Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych 6 000

0101 Departament Finansów 6 000

12. Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia
wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

100 000

0101 Departament Finansów 100 000

13. Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego  wobec osób
z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego  przez Marszałka Województwa  lekarza
psychiatrę

10 000

0101 Departament Finansów 10 000

14. Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego 629 000

0101 Departament Finansów 629 000

15. Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych 284 000

0101 Departament Finansów 284 000

16. Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego
wydawania zaświadczeń ADR

55 000

0101 Departament Finansów 55 000

17. Środki na realizację zadań dotyczących nadawania uprawnień kandydatom na przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie znajomości
języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górski

4 000

0101 Departament Finansów 4 000

18. Środki na sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń
lekarskich do kierowania pojazdem

32 000

0101 Departament Finansów 32 000

19. Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie
psychologii transportu

9 000

0101 Departament Finansów 9 000

20. Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie 2 000

0101 Departament Finansów 2 000

21. Środki na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 5 000

0101 Departament Finansów 5 000

22. Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których
przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów
działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyk

100 000

0101 Departament Finansów 100 000

23. Obsługa świadczeń wychowawczych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego 112 000
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0101 Departament Finansów 112 000

XI. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

6 688 000

01. Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i
Morze 2014-2020

516 000

0104 Departament Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

516 000

02. Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo
i Morze 2014-2020

172 000

0104 Departament Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

172 000

03. Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

3 818 000

0116 Departament Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich

3 818 000

04. Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

2 182 000

0116 Departament Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich

2 182 000

XII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 103 029 206

01. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 5 336

01.1. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 5 336

a. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne
kadry gospodarki

5 336

0134 Departament Europejskiego Funduszu
Społecznego

5 336

02. Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 92 399 584

02.1. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 84 413 000

a. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS 84 413 000

0102 Departament Polityki Regionalnej 51 253 000

0134 Departament Europejskiego Funduszu
Społecznego

33 160 000

02.2. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO
WŁ 2014-2020

7 954 584

a. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO
WŁ 2014-2020 - EFRR

6 497 060

0101 Departament Finansów 6 497 060

b. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO
WŁ 2014-2020 - EFS

1 457 524
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0101 Departament Finansów 1 457 524

02.3. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020 32 000

a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS 32 000

0134 Departament Europejskiego Funduszu
Społecznego

16 000

02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 16 000

03. Zadania realizowane w ramach PO WER 3 415 039

03.1. Dochody z tytułu dotacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3 415 039

a. Dochody stanowiące dotacje dla PO WER 979 600

0101 Departament Finansów 979 600

b. Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER 2 435 439

0101 Departament Finansów 2 435 439

04. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 7 209 247

a. Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich w województwie łódzkim

1 857 000

0102 Departament Polityki Regionalnej 1 857 000

b. Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo
aktualizacji programów rewitalizacji

5 352 247

0102 Departament Polityki Regionalnej 5 352 247

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 207 302 952

I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA 25 007 000

01. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości 24 957 000

0103 Departament Infrastruktury 24 957 000

02. Sprzedaż składników majątkowych 50 000

0103 Departament Infrastruktury 50 000

II. POZOSTAŁE DOCHODY
3 127 520

01. Środki z tytułu pomocy finansowej 700 000

0103 Departament Infrastruktury 700 000
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02. Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Szlak Turystyki Konnej dla
Województwa Łódzkiego"

2 427 520

0136 Departament Sportu i Turystyki 2 427 520

III. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH

2 747 864

01. Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego 659 744

0103 Departament Infrastruktury 659 744

02. Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi
i opłatami za korzystanie ze środowiska

970 200

0104 Departament Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

970 200

03. Zakup oprogramowania, licencji i opieki nad systemem informatycznym pod nazwą "Baza
Danych o Środowisku"

56 457

0104 Departament Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

56 457

04. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem
na realizację zadania pn.:"Wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach będących
własnością Województwa Łódzkiego"

1 061 463

0103 Departament Infrastruktury 1 061 463

IV. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI 333 000

01. Dolina Warty X - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 4+250 -
10+010, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi  w km 0+000 - 0+715,
przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 4+250

304 000

0101 Departament Finansów 304 000

02. Dokończenie wykupu - Drzewiczka - regulacja rzeki w km 53+800 - 56+700, gm. Opoczno,
pow. opoczyński

4 000

0101 Departament Finansów 4 000

03. Środki na zakup programów komputerowych dla potrzeb zadań związanych z ochroną powietrza 17 000

0101 Departament Finansów 17 000

04. Środki na zakup programu komputerowego dla potrzeb zadań związanych z ochroną środowiska
przed hałasem

8 000

0101 Departament Finansów 8 000

V. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

20 000

01. Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

13 000

0116 Departament Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich

13 000

02. Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

7 000
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0116 Departament Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich

7 000

VI. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 176 067 568

01. Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 176 039 671

01.1. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 27 459 000

a. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR 25 000 000

0113 Departament ds. Regionalnego
Programu Operacyjnego

25 000 000

b. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS 2 459 000

0102 Departament Polityki Regionalnej 1 435 000

0134 Departament Europejskiego Funduszu
Społecznego

1 024 000

01.2. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO
WŁ 2014-2020

148 580 671

a. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO
WŁ 2014-2020 - EFRR

148 245 398

0101 Departament Finansów 148 245 398

b. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO
WŁ 2014-2020 - EFS

335 273

0101 Departament Finansów 335 273

02. Zadania realizowane w ramach PO WER 27 897

02.1. Dochody z tytułu dotacji PO WER 27 897

a. Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER 27 897

0101 Departament Finansów 27 897

Ogółem dochody: 846 729 357



  

 

CZĘŚĆ III 
 

DOCHODY BIEŻĄCE  
WŁASNE WOJEWÓDZTWA 
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Departament Prawno – Organizacyjny 600

750 Administracja publiczna 600

75018 Urzędy marszałkowskie 600

DW-0044004 Różne wpływy 600

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą wpłat dokonywanych przez Zarząd Nieruchomości
Województwa Łódzkiego za usługi telefonii stacjonarnej świadczone przez TMB
Telekom.
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Departament Finansów 457 522 040

010 Rolnictwo i łowiectwo 10 631

01008 Melioracje wodne 10 631

DO-0060000 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU
PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI

10 631

Dochody bieżące

Planowane dochody, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowią 5% dochodów
uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z opłat
melioracyjnych i inwestycyjnych, opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
pokrytych wodami, opłat za dzierżawę jazów, kanałów i gruntów, opłat za
dzierżawę Małej Elektrowni Wodnej Cieszanowice.

600 Transport i łączność 3 105

60095 Pozostała działalność 3 105

DO-0060000 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU
PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI

3 105

Dochody bieżące

Planowane dochody, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowią 5% dochodów
uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z tytułu opłat
za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy dla kierowców
przewożących towary niebezpieczne oraz z tytułu wydania zaświadczeń ADR
lub ich wtórników.

710 Działalność usługowa 210

71095 Pozostała działalność 210

DO-0060000 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU
PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI

210

Dochody bieżące

Planowane dochody, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowią 5% dochodów
uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z opłat za
użytkowanie górnicze w celu wydobywania wód termalnych.

750 Administracja publiczna 744 437

75011 Urzędy wojewódzkie 473

DO-0060000 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU
PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI

473

Dochody bieżące

Planowane dochody, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowią 5% dochodów
uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z opłat za
dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do
zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii.
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75018 Urzędy marszałkowskie 742 964

DO-0070000 ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH
GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH
WOJEWÓDZTWA

600 000

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na
rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego.

DO-1700146 Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań
własnych samorządu

34 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.

DW-0042001 Opłaty za udostępnianie danych 1 300

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą opłat za udostępnianie danych z ewidencji
prowadzonej w zakresie ochrony środowiska.

DW-0042013/OGR Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne 6 000

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą wpływów uzyskiwanych na skutek prowadzonych
przez Marszałka Województwa Łódzkiego postępowań egzekucyjnych w
związku z pełnieniem funkcji organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji
należności za zobowiązania z tytułu dochodów związanych z wyłączeniem z
produkcji gruntów rolnych (art. 22b pkt. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o
ochronie gruntów rolnych i leśnych). Na wpływy z tytułu opłat za czynności
egzekucyjne składają się zarówno koszty egzekucyjne z tytułów
wykonawczych, jak również opłaty komornicze.

DW-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 50 000

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na
rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

DW-0044004 Różne wpływy 17 000

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu otwierania nowych rachunków
bankowych.

DW-0044006/OGR Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z
produkcji gruntów rolnych

4 000

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą wpłat kosztów upomnień, które naliczane są
dłużnikom nieregulującym, bądź nieterminowo regulującym opłaty należne z
tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

DW-0044009 Wynagrodzenie płatnika składek 20 000

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie
świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowe wpłacanie podatku w
oparciu o ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie
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ubezpieczeń społecznych.

DW-0045000 5. Zwroty środków z lat ubiegłych 10 664

Dochody bieżące

Planowana kwota dochodów stanowi zwrot poniesionych kosztów z lat
ubiegłych.

75046 Komisje egzaminacyjne 1 000

DO-0060000 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU
PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI

1 000

Dochody bieżące

Planowane dochody, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowią 5% dochodów
uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z opłat
związanych z przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem świadectwa
stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

350 652 192

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

1 234 000

DO-0089096 Refundacja kosztów Obsługi Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych

1 234 000

Dochody bieżące

Planowane dochody związane są ze zmianą struktury organizacyjnej Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i przejęciem z dniem 1 stycznia
2012 roku dotychczasowych zadań Biura Terenowego FGŚP w Łodzi przez
Marszałka Województwa Łódzkiego, zgodnie z zapisami art. 99 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).
Planowana kwota stanowi refundację z Funduszu, kosztów związanych z
przejściem pracowników biur terenowych Funduszu do właściwych
wojewódzkich urzędów pracy oraz innych kosztów związanych z realizacją
zadań Funduszu poniesionych z budżetu Województwa Łódzkiego, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1170).

75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 349 418 192

DO-0021000 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 86 418 192

Dochody bieżące

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku,
zamieszkałych na obszarze województwa wynosi 1,60%.
Kwotę dochodów na 2017 rok zaplanowano w oparciu o pismo Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST8.4750.2.2016.

DO-0024000 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 263 000 000

Dochody bieżące

Planowana kwota dochodów ustalona została w oparciu o zapisy ustawy z dnia
13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
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Zgodnie z art. 6 ust. 3 ww. ustawy  wysokość udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku,
posiadających siedzibę lub oddział na obszarze województwa, wynosi 14,75%.
Kwotę planowanych dochodów w ramach wskazanego wyżej źródła
oszacowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w  2016 roku.

758 Różne rozliczenia 104 382 203

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 34 593 125

DO-0051000 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

34 593 125

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST8.4750.2.2016.

75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 63 551 807

DO-0052000 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 63 551 807

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST8.4750.2.2016.

75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 6 237 271

DO-0053000 3. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 6 237 271

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST8.4750.2.2016.

852 Pomoc społeczna 30 000

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 000

DO-1700139 Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących
zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

30 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.

855 Rodzina 1 699 262

85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 1 699 262

DO-0089020 Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka
Preadopcyjnego

1 699 262

Dochody bieżące

Zgodnie z art. 191 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej średnie miesięczne wydatki przeznaczone na
utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ponosi powiat
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem
go po raz pierwszy w pieczy zastępczej.
Zgodnie z art. 191 ust. 6 ww. ustawy Samorząd Województwa, na terenie
którego funkcjonuje mogący przyjąć dziecko interwencyjny ośrodek
preadopcyjny, zawiera z powiatem, właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy
zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego
pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.
Zaplanowana na 2017 roku kwota stanowi szacunkowe wpływy dochodów
wynikających z zawieranych z powiatami porozumień dotyczących
umieszczenia dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli"
prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przez Fundację "Gajusz".
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Departament Polityki Regionalnej 194 000

710 Działalność usługowa 2 000

71003 Biura planowania przestrzennego 2 000

DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na
rachunkach bankowych Biura Planowania Przestrzennego Województwa
Łódzkiego.

DZ-0044004 Różne wpływy 1 000

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie
świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowe wpłacanie podatku
dochodowego od osób fizycznych i uzyskiwane są przez Biuro Planowania
Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

750 Administracja publiczna 192 000

75095 Pozostała działalność 192 000

DO-0089124 Środki na udział w projektach własnych w ramach programu
INTERREG EUROPE

192 000

Dochody bieżące

Wyżej wymieniona kwota dochodów stanowi refundację poniesionych z budżetu
województwa wydatków dotyczących realizacji projektów międzynarodowych z
programu INTERREG EUROPE.
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Departament ds. Przedsiębiorczości 15 438

750 Administracja publiczna 15 438

75095 Pozostała działalność 15 438

DO-0089121 Środki na realizację projektu pn. "SHOES MADE in EU: The
European Shoemaker" w ramach programu Erasmus+

15 438

Dochody bieżące

Wyżej wymieniona kwota dochodów stanowi refundację wydatków poniesionych
na realizację projektu pn.: "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" w
ramach programu Erasmus+, w sektorze: Kształcenie i szkolenie zawodowe;
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.
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Departament Cyfryzacji 125 857

750 Administracja publiczna 125 857

75018 Urzędy marszałkowskie 125 857

DO-0089123 Dochody na realizację projektu pn. "Visegrad in pics" 22 134

Dochody bieżące

Planowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację
projektu i pochodzą z grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

DO-0089125 Dochody na realizację projektu InAirQ - Transnational
Adaptation Actions for Integrated Indoor Air Quality
Management (InAirQ - Ponadnarodowe Działania
Dostosowawcze na rzecz Zintegrowanego Zarządzania
Jakością Powietrza w Pomieszczeniach Zamkniętych)

75 823

Dochody bieżące

Planowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację
projektu własnego w ramach programu INTERREG CENTRAL EUROPE.

DW-0031002 Wpływy od Operatora Infrastruktury z tytułu czynszu
dzierżawnego dot. infrastruktury teleinformatycznej

2 952

Dochody bieżące

Wyżej wymieniona kwota stanowi dochody pokrywane przez Operatora
Infrastruktury z tytułu czynszu dzierżawnego dot. infrastruktury
teleinformatycznej. Ww. dochody związane są z realizacją projektu pn. "Łódzka
Regionalna Sieć Teleinformatyczna - Pilotaż".

DW-0031003 Wpływy od Operatora sieci z tytułu czynszu dzierżawnego dot.
infrastruktury teleinformatycznej

24 948

Dochody bieżące

Wyżej wymieniona kwota stanowi dochody pokrywane przez Operatora sieci z
tytułu czynszu dzierżawnego dot. infrastruktury teleinformatycznej. Ww.
dochody związane są z realizacją projektów: "Łódzka Regionalna Sieć
Teleinformatyczna" oraz "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna 2 etap".
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Departament Infrastruktury 11 528 594

600 Transport i łączność 7 079 534

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 5 596 654

DO-0092002 Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego 4 800 000

Dochody bieżące

Planowane dochody zgodnie z zapisami art. 3 ust. 4a ustawy z dnia 16 grudnia
2005 r. o Funduszu Kolejowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2115 ze zm.) stanowią
środki na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu,
modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów
pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług
publicznych.

DW-0035000 Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych 796 654

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody z tytułu udostępnienia operatorowi
pojazdów kolejowych w formie dzierżawy. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2015
r. poz. 1440 ze zm.) finansowanie przewozów o charakterze użyteczności
publicznej może polegać m.in. na udostępnianiu operatorowi środków
transportu na realizację przewozów w zakresie publicznego transportu
zbiorowego.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 480 000

DZ-0042005 Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach
wojewódzkich

1 200 000

Dochody bieżące

Wyżej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z ustawą z
dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz uchwałą Nr XXIX/574/12
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, dla których
zarządcą jest Zarząd Województwa Łódzkiego, na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Wskazane wyżej dochody realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 80 000

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na
rachunkach bankowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

DZ-0044004 Różne wpływy 200 000

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą m.in.:
- wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia
chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku;
- wpływów z tytułu sprzedaży drewna, złomu i gruzu budowlanego;
- wpływów z tytułu otwarcia rachunków bankowych.
Planowane dochody realizowane będą przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Łodzi.

60095 Pozostała działalność 2 880

DW-0042011 Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących
pracownię psychologiczną

2 400
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Dochody bieżące

Planowane dochody zgodnie z zapisami art. 85 ust. 3, ust. 8 i ust. 10 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 155
ze zm.) stanowią dochody województwa z tytułu wnoszenia opłat za wpis do
rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczną. Wysokość
przedmiotowej opłaty określa § 13 pkt 3 lit. a Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 8 lipca 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 937) w sprawie badań
psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
Jednorazowa opłata za wpis do rejestru dla jednego przedsiębiorcy wynosi 400
zł.

DW-0042012 Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów 480

Dochody bieżące

Planowane dochody zgodnie z zapisami art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 ze zm.)
stanowią dochody województwa z tytułu wnoszenia opłat za wpis do rejestru
przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczną. Wysokość
przedmiotowej opłaty określa § 13 pkt 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 8 lipca 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 937) w sprawie badań
psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
Jednorazowa opłata za wpis do ewidencji dla jednej osoby wynosi 40 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 334 410

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 334 410

DW-0031000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 170 000

Dochody bieżące

Wyżej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z ustawą z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 782 ze zm.). Planowana kwota stanowi dochody dotyczące rozliczenia
pożytków uzyskiwanych z tytułu oddania nieruchomości położonej w Łodzi przy
ul. Narutowicza 58 w posiadanie zależne osobom fizycznym (najem lokali
mieszkalnych i użytkowych).

DW-0033000 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności  i
użytkowanie wieczyste nieruchomości

89 410

Dochody bieżące

Wyżej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z ustawą z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 782 ze zm.).
W roku 2017 planuje się dochody z tytułu opłat za trwały zarząd m.in. dotyczący
nieruchomości położonych w: Przedborzu, ul. Spacerowa 4, Działoszynie, ul.
Ogrodowa 4, Januszewicach gm. Opoczno, Bełchatowie, ul. Brzozowa 3 oraz
za użytkowanie wieczyste m.in. nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.
Narutowicza 20, ul. Narutowicza 22 oraz ul. Traugutta 18.

DZ-0031000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 000 000

Dochody bieżące

Wyżej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z ustawą z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Zarząd Nieruchomości
Województwa Łódzkiego w Łodzi z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości
będących w zasobie wskazanej wyżej jednostki.

DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 15 000
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Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na
rachunkach bankowych Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w
Łodzi.

DZ-0044004 Różne wpływy 60 000

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Zarząd Nieruchomości
Województwa Łódzkiego w Łodzi z tytułu zarządzania nieruchomościami
stanowiącymi współwłasność Województwa Łódzkiego, położonymi przy ulicy
Sienkiewicza 3 i Narutowicza 58 w Łodzi oraz wspólnotami mieszkaniowymi w
Cielcach 28 i w Rawie Mazowieckiej przy ul. Jeżewskiej 10.

750 Administracja publiczna 14 650

75018 Urzędy marszałkowskie 14 650

DW-0042003 Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na
wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych
w krajowym transporcie drogowym

7 500

Dochody bieżące

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.) marszałek województwa jest organem
właściwym do wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i
regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym. Na podstawie art.
41 ust. 1 i 2 powołanej ustawy za czynności administracyjne z tytułu wydawania
wyżej wymienionych zezwoleń pobierane są opłaty.

DW-0042008 Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów 150

Dochody bieżące

Wyżej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z art. 58 ust.
2 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (tj.
Dz. U. z 2015 r., poz. 155 ze zm.). Planowana kwota stanowi dochody z tytułu
wnoszenia opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów. Jednorazowa opłata za
wpis do ewidencji wynosi 50 zł. Szacuje się, iż w roku 2017 wpływy z ww. tytułu
stanowić będą kwotę 150 zł.

DW-0042015 Opłaty za wydanie potwierdzenia zgłoszenia przewozu 7 000

Dochody bieżące

Wyżej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana na podstawie art. 79
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.
U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.). Szacuje się, że w 2017 roku wydanych zostanie
10 potwierdzeń zgłoszeń przewozu.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

1 100 000

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

1 100 000

DW-0081000 Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót
napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu

1 100 000

Dochody bieżące

Zgodnie z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze
zm.), obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%
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alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez
marszałka województwa przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie
województwa. Za wydanie zezwoleń, decyzji wprowadzających w zezwoleniach
zmiany oraz duplikatów zezwoleń pobierane są opłaty. Szacuje się, że w 2017
roku wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami
alkoholowymi kształtować się będą na poziomie 1.100.000 zł.
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Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska 20 367 200

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 400

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 6 400

DZ-0041005 Wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych 2 000

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi i obejmuje dochody z tytułu opłat
eksploatacyjnych.

DZ-0041008 Wpływy z tytułu zawartych umów i pobytu w terenie
przedstawiciela Inspektoratu celem sprawdzenia wydanych
warunków technicznych oraz przygotowania informacji na
podstawie prowadzonej ewidencji urządzeń melioracyjnych

3 400

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi z tytułu świadczonych usług,
dotyczących m.in. zawartych umów i pobytu w terenie przedstawiciela
Inspektoratu celem sprawdzenia wydanych warunków technicznych oraz
przygotowania informacji na podstawie prowadzonej ewidencji urządzeń
melioracyjnych.
Czynności związane z wyszukaniem informacji oraz jej przetwarzaniem,
sporządzeniem kopii, przesłaniem dokumentów wynikają z ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.).

DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na
rachunkach bankowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Łodzi.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

18 609 800

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

18 609 800

DO-0089006 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska

1 009 800

Dochody bieżące

Zgodnie z zapisami art. 402 ust 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo
ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) Zarząd Województwa
przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wpływów z opłat za
korzystanie ze środowiska pomniejsza je o 1,5%. Uzyskane dochody
przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób
zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

DW-0089082/OGR Gromadzenia dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych

17 600 000
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Dochody bieżące

Planowane dochody stanowią środki związane z wyłączaniem z produkcji
gruntów rolnych, naliczane w drodze decyzji: należności, opłaty roczne, opłaty z
tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy
gleby, opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone, określone w art. 28
ust. 1 - 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj.
Dz. U. z 2015 r., poz. 909, poz. 1338).
W decyzjach o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej, wydanych na
podstawie art. 12 ust. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych do końca
2009 roku, należności wymierzano w równowartości ton ziarna żyta. Określaną
w nich opłatę roczną należy uiszczać przez 10 lat - w przypadku trwałego
wyłączenia, a w przypadku nietrwałego wyłączenia - przez okres tego
wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów
z produkcji. Kwotę tę ustala się corocznie, biorąc za podstawę wartość
stosowaną do wymierzania podatku rolnego, ogłaszaną przez Główny Urząd
Statystyczny (obowiązujący od dnia 31 grudnia 2009 r. art. 12 ust. 8 w/w
ustawy).
Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, która stanowi podstawę do
wyliczania opłat rocznych za 2016 rok wynikających z ww. decyzji, została
ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19
października 2015 r. i wyniosła 53,75 zł za 1 dt. Należy zwrócić uwagę, że
średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2015 roku
wynosiła 61,37 zł za 1 dt.
Od dnia 1 stycznia 2010 r. przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i
leśnych nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone
w granicach administracyjnych miast. W związku z tym ww. opłaty dotyczące
tych gruntów rolnych nie są uiszczane.
Od dnia1 stycznia 2010 r. zostały wprowadzone zmiany przepisu art. 12 ust. 7
ww. ustawy, w wyniku, których w wydawanych od tego terminu decyzjach
należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wymierzane są na
podstawie stałych kwot.
Ponadto na 2017 rok planowane są wpływy w wysokości 100.000 zł z tytułu
odsetek za zwłokę w płatnościach.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody

1 751 000

92502 Parki krajobrazowe 1 751 000

DO-1700145 Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie
przyrody

1 751 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów na realizację zadań własnych
wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz.
U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) zaplanowano na podstawie pisma Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016. Zgodnie
z art. 38 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w
związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w
województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ze zm.) dotacja przeznaczona
zostanie na utrzymanie bieżące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Łódzkiego.
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Departament Kultury i Edukacji 1 923 020

801 Oświata i wychowanie 1 464 067

80130 Szkoły zawodowe 31 490

DZ-0042008 Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych

490

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Szkołę Policealną
Techniki Dentystycznej w Łodzi oraz Szkołę Policealną Samorządu
Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim z
tytułu wpływów za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń,
indeksów i legitymacji szkolnych.

DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 400

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na
rachunkach bankowych jednostek oświatowych podległych Samorządowi
Województwa Łódzkiego.

DZ-0044004 Różne wpływy 600

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Szkołę Policealną
Techniki Dentystycznej w Łodzi oraz Szkołę Policealną Samorządu
Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,
m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku
od wynagrodzeń i składek ZUS.

DZ-0044014 Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych
lokali

30 000

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Szkołę Policealną
Techniki Dentystycznej w Łodzi oraz Szkołę Policealną Samorządu
Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim z
tytułu zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego

470 902

DZ-0031000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 304 680

Dochody bieżące

Wyżej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z ustawą z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Łowickie Centrum
Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, Sieradzkie
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w
Sieradzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa
Łódzkiego w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu
Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim z tytułu wynajmu
pomieszczeń w nieruchomościach będących w dyspozycji wskazanych wyżej
jednostek.

DZ-0042008 Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych

882

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Centrum Kształcenia
Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, Centrum
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Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie
Mazowieckim, Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa
Łódzkiego w Łowiczu oraz Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego
Województwa Łódzkiego w Sieradzu z tytułu wpływów za wydawanie
duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji
szkolnych.

DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 500

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na
rachunkach bankowych jednostek oświatowych podległych Samorządowi
Województwa Łódzkiego.

DZ-0044004 Różne wpływy 33 400

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Centrum Kształcenia
Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, Centrum
Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie
Mazowieckim, Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa
Łódzkiego w Łowiczu, Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego
Województwa Łódzkiego w Sieradzu, m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika
za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń i składek ZUS.

DZ-0044005 Inne odsetki 40

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochód uzyskiwany przez Łowickie Centrum
Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu z tytułu odsetek
naliczonych za nieterminowe wpłaty za najem pomieszczeń.

DZ-0044014 Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych
lokali

129 200

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Łowickie Centrum
Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu oraz Sieradzkie
Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu z
tytułu zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali.

DZ-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych 200

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Łowickie Centrum
Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, m.in. z tytułu
zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe.

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 700

DZ-0031000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 300

Dochody bieżące

Wyżej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z ustawą z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Planowana kwota stanowi dochód uzyskiwany przez Zespół Szkół i Placówek
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu z tytułu wynajmu pomieszczeń w
nieruchomościach będących w dyspozycji wskazanej wyżej jednostki.

DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 100

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na
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rachunkach bankowych jednostek oświatowych podległych Samorządowi
Województwa Łódzkiego.

DZ-0044004 Różne wpływy 300

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochód uzyskiwany przez Zespół Szkół i Placówek
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu, m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika
za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń i składek ZUS.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 892 795

DZ-0031000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 14 868

Dochody bieżące

Wyżej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z ustawą z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Planowana kwota stanowi dochód uzyskiwany przez Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi z tytułu wynajmu pomieszczeń w
nieruchomościach będących w dyspozycji wskazanej wyżej jednostki.

DZ-0041012 Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia
nauczycieli

820 750

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Sieradzu, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w
Skierniewicach oraz Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w
Zgierzu z tytułu wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli
(m.in. za kursy, warsztaty, targi edukacyjne, publikacje oraz szkolenia rad
pedagogicznych).

DZ-0042008 Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych

200

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu wpływów za
wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i
legitymacji szkolnych.

DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 450

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na
rachunkach bankowych jednostek oświatowych podległych Samorządowi
Województwa Łódzkiego.

DZ-0044004 Różne wpływy 15 527

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Sieradzu, m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe
odprowadzanie podatku od wynagrodzeń i składek ZUS.

DZ-0044014 Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych
lokali

40 000
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Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli  w Łodzi z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji
wynajmowanych lokali.

80147 Biblioteki pedagogiczne 68 180

DZ-0031000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 720

Dochody bieżące

Wyżej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z ustawą z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Pedagogiczną Bibliotekę
Wojewódzką im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi z tytułu wynajmu
pomieszczeń w nieruchomościach będących w dyspozycji wskazanej wyżej
jednostki.

DZ-0042010 Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub
zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych

64 510

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Pedagogiczną Bibliotekę
Wojewódzką im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi, Bibliotekę
Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim, Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu
oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach z tytułu kar nakładanych za
nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji
bibliotecznych.

DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 600

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na
rachunkach bankowych jednostek oświatowych podległych Samorządowi
Województwa Łódzkiego.

DZ-0044004 Różne wpływy 2 350

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Pedagogiczną Bibliotekę
Wojewódzką im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi, Bibliotekę
Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim oraz Bibliotekę Pedagogiczną w
Skierniewicach, m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe
odprowadzanie podatku od wynagrodzeń i składek ZUS.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 458 953

85410 Internaty i bursy szkolne 458 953

DZ-0031000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 698

Dochody bieżące

Wyżej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z ustawą z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Bursę Samorządu
Województwa Łódzkiego w Łodzi z tytułu wynajmu pomieszczeń w
nieruchomościach będących w dyspozycji wskazanej wyżej jednostki.

DZ-0041011 Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu 289 880

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Szkołę Policealną
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Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie
Trybunalskim, Bursę Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, Bursę
Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu, Bursę Samorządu
Województwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Bursę Samorządu Województwa
Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim z tytułu wpłat za korzystanie z bursy lub
internatu.

DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 205

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na
rachunkach bankowych jednostek oświatowych podległych Samorządowi
Województwa Łódzkiego.

DZ-0044004 Różne wpływy 165

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Bursę Samorządu
Województwa Łódzkiego w Łowiczu, Bursę Samorządu Województwa
Łódzkiego w Sieradzu oraz Bursę Samorządu Województwa Łódzkiego w
Tomaszowie Mazowieckim, m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za
terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń i składek ZUS.

DZ-0044005 Inne odsetki 5

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Bursę Samorządu
Województwa Łódzkiego w Sieradzu z tytułu odsetek za nieterminowe
regulowanie należności za korzystanie z bursy.

DZ-0044014 Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych
lokali

167 000

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Bursę Samorządu
Województwa Łódzkiego w Łodzi z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji
wynajmowanych lokali.
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Departament Geodezji i Kartografii 1 811 100

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 781 100

01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 781 100

DZ-0041007 Wpływy z usług za prace geodezyjne: scalenia, klasyfikację
gruntów i inne

1 780 000

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Wojewódzkie Biuro
Geodezji w Łodzi, m.in. z tytułu umów zawartych na wykonanie scaleń gruntów,
wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych, prace związane z wymianami
gruntów i wykonywanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów na potrzeby osób
fizycznych, prawnych oraz starostw.

DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 200

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na
rachunkach bankowych Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi.

DZ-0044004 Różne wpływy 800

Dochody bieżące

Planowane dochody realizowane będą przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w
Łodzi i dotyczą wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z
ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku w oparciu o
ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz o ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń
społecznych.

DZ-0044005 Inne odsetki 100

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Wojewódzkie Biuro
Geodezji w Łodzi z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

710 Działalność usługowa 30 000

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 30 000

DW-0042007/GiK Udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - część
wojewódzka

30 000

Dochody bieżące

Wyżej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z ustawą z
dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1629 ze zm.).
Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania danych i
informacji zgromadzonych w bazach danych, standardowych opracowań
kartograficznych oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, a także z tytułu wykonywania czynności związanych z
udostępnianiem tych informacji, opracowań i materiałów zgromadzonych w
państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.



Budżet uchwalony na rok 2017

172

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 23 300

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23 300

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 23 300

DZ-0042006 Wpływy z opłat 10 000

Dochody bieżące

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane m.in. z tytułu opłat pobieranych
za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj
działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat za
wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 10 000

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na
rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

DZ-0044004 Różne wpływy 3 300

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie
świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku,
zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie
ubezpieczeń społecznych.
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Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 16 050

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

9 750

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

9 750

DZ-0042007 Wpływy z tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminów w
zakresie stopnia specjalizacji zawodowej pracowników
socjalnych

9 750

Dochody bieżące

Zgodnie z zapisami art. 118 ust. 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o
pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), za egzamin, w tym za
egzamin poprawkowy dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień
specjalizacji zawodowej, wnoszona jest opłata w wysokości 10% przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.
Uzyskane dochody przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów działalności
Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie
pracownik socjalny.

852 Pomoc społeczna 6 300

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 6 300

DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 5 000

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na
rachunkach bankowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

DZ-0044004 Różne wpływy 1 300

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie
świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku,
zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie
ubezpieczeń społecznych oraz wpływów z tytułu otwierania nowych rachunków
bankowych.
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Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 5 000

750 Administracja publiczna 5 000

75095 Pozostała działalność 5 000

DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 3 800

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na
rachunkach bankowych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

DZ-0044004 Różne wpływy 1 200

Dochody bieżące

Planowane dochody dotyczą wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie
świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku,
zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie
ubezpieczeń społecznych.
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Departament Infrastruktury 27 428 207

600 Transport i łączność 1 409 744

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 659 744

DO-0092002 Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego 659 744

Dochody majątkowe

Planowane dochody zgodnie z zapisami art. 3 ust. 4a ustawy z dnia 16 grudnia
2005 r. o Funduszu Kolejowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2115 ze zm.) stanowią
środki na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu,
modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów
pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług
publicznych.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 750 000

DO-0087000 Środki z tytułu pomocy finansowej 700 000

Dochody majątkowe

Planowane w ramach zadania dochody stanowić będą pomoc finansową z
Gminy Łyszkowice na podstawie zawartej umowy z dnia 21 czerwca 2016 r. w
sprawie udzielenia przez Gminę Łyszkowice w 2017 r. pomocy finansowej
Województwu Łódzkiemu w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację
zadania polegającego na budowie chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Nr 704
w miejscowości Nowe Grudze - Gzinka - Wrzeczko,  w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny".

DZ-0044008 Sprzedaż składników majątkowych 50 000

Dochody majątkowe

Planowana kwota stanowi dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z
tytułu sprzedaży składników majątkowych. W 2017 roku planowana jest
sprzedaż zużytego sprzętu zimowego.

700 Gospodarka mieszkaniowa 26 018 463

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26 018 463

DO-0092006 Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania
pn.:"Wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach
będących własnością Województwa Łódzkiego"

1 061 463

Dochody majątkowe

Wyżej wymienione dochody planowane są do pozyskania w formie dotacji z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na
realizację inwestycji pn. "Wymiana oświetlenia na energooszczędne w
obiektach będących własnością Województwa Łódzkiego".

DZ-0032000 Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości 24 957 000

Dochody majątkowe

Wyżej wymieniona kwota stanowi dochody z tytułu planowanego w 2017 roku
zbycia nieruchomości Województwa Łódzkiego położonych m.in. w Łodzi,
Piotrkowie Trybunalskim, Łowiczu, Opocznie, Uniejowie oraz w Skierniewicach.
Dochody będą realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa
Łódzkiego w Łodzi.
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Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1 026 657

750 Administracja publiczna 1 026 657

75018 Urzędy marszałkowskie 1 026 657

DO-0092001 Zakup oprogramowania, licencji i opieki nad systemem
informatycznym pod nazwą "Baza Danych o Środowisku"

56 457

Dochody majątkowe

Planowane dochody stanowią dotację przyznaną przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację ww. zadania.

DO-0092024 Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do
zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za
korzystanie ze środowiska

970 200

Dochody majątkowe

Planowane dochody stanowić będą dotację z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację ww. zadania.
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Departament Sportu i Turystyki 2 427 520

630 Turystyka 2 427 520

63095 Pozostała działalność 2 427 520

DO-0089002 Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu
"Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"

2 427 520

Dochody majątkowe

Wyżej wymieniona kwota dochodów stanowić będzie refundację wydatków
poniesionych na realizację projektu z budżetu województwa łódzkiego w 2012
roku.
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Departament Finansów 36 177 000

010 Rolnictwo i łowiectwo 4 558 000

01008 Melioracje wodne 4 556 000

DO-1610002 Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych
podstawowych

4 556 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów przeznaczonych na zadania wykonywane
w oparciu o art. 75, art. 11 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (tj.
Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), zaplanowano zgodnie z pismem
Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-
I.3110.10.2016.

01095 Pozostała działalność 2 000

DO-1610059 Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo
łowieckie

2 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.

600 Transport i łączność 28 396 000

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 28 300 000

DO-1610024 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 28 300 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów, przeznaczonych na dopłaty do ulgowych i
bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych zaplanowano zgodnie z
pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-
I.3110.10.2016.

60095 Pozostała działalność 96 000

DO-1610003 Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań
psychologicznych w zakresie psychologii transportu

9 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.

DO-1610008 Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji
rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR

55 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów, przeznaczonych na wydawanie
zaświadczeń ADR zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia
24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.

DO-1610012 Środki na sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań
lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania
pojazdem

32 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.

710 Działalność usługowa 456 000
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71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 40 000

DO-1610025 Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych
występujących na terenie województwa łódzkiego

40 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów, przeznaczonych na wykonanie
inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie
województwa łódzkiego zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego
z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 100 000

DO-1610050 Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla
potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego

100 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.

71095 Pozostała działalność 316 000

DO-1610018 Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących
urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa
właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego
oraz wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód
nieistotnych dla rolnictwa

316 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów, przeznaczonych na utrzymanie urządzeń
wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec
których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego oraz
wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa
zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października
2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.

750 Administracja publiczna 1 445 000

75011 Urzędy wojewódzkie 1 429 000

DO-1610019 Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu
administracji rządowej

1 429 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów, przeznaczonych na utrzymanie stanowisk
pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano
zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku,
znak: FB-I.3110.10.2016.

75046 Komisje egzaminacyjne 11 000

DO-1610006 Środki na realizację zadań dotyczących nadawania uprawnień
kandydatom na przewodników turystycznych i pilotów
wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie
znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i
pilotów wycieczek górskich

4 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.
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DO-1610029 Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za
przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania
odpadami

7 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.

75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 5 000

DO-1610021 Środki na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

5 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.

752 Obrona narodowa 6 000

75212 Pozostałe wydatki obronne 6 000

DO-1610046 Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu
spraw obronnych

6 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.

851 Ochrona zdrowia 49 000

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

12 000

DO-1610026 Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

12 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów, przeznaczonych na opłacenie składek na
ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu zaplanowano zgodnie
z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-
I.3110.10.2016.

85195 Pozostała działalność 37 000

DO-1610040 Środki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o
przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej
psychicznie, o której mowa w art.29 ust.1 bez zgody
wymaganej w art. 22

27 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.

DO-1610052 Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu
bezpośredniego  wobec osób  z zaburzeniami psychicznymi
przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza
psychiatrę

10 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.
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853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 000

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 1 000

DO-1610005 Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba
zastępcza

1 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów, przeznaczonych na zadania wykonywane
w oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie
zastępczej, zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24
października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.

855 Rodzina 1 166 000

85501 Świadczenie wychowawcze 112 000

DO-1610004 Obsługa świadczeń wychowawczych - koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego

112 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewódy
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

141 000

DO-1610037 Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia
społecznego

141 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.

85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 913 000

DO-1610055 Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka
Adopcyjnego

629 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów, przeznaczonych na pokrycie kosztów
związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi,
zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października
2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.

DO-1610056 Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków
adopcyjnych

284 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów, przeznaczonych na pokrycie kosztów
związanych z funkcjonowaniem niepublicznych ośrodków adopcyjnych,
zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października
2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100 000

DO-1610022 Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref
województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały
poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie
planów działań krótkoterminowych dla stref województwa
łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów
alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych

100 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.



  

CZĘŚĆ VI 
 

DOCHODY MAJĄTKOWE 
NA ZADANIA Z ZAKRESU 

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI 
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Departament Finansów 333 000

010 Rolnictwo i łowiectwo 308 000

01008 Melioracje wodne 308 000

DO-1620046 Dolina Warty X - przebudowa lewostronnego wału
przeciwpowodziowego rz. Warty w km 4+250 - 10+010,
przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi
w km 0+000 - 0+715, przebudowa prawostronnego wału
przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 4+250 gm.
Sieradz, pow. sieradzki

304 000

Dochody majątkowe

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.

DO-1620052 Dokończenie wykupu - Drzewiczka - regulacja rzeki w km
53+800 - 56+700, gm. Opoczno, pow. opoczyński

4 000

Dochody majątkowe

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 000

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 17 000

DO-1620065 Środki na zakup programów komputerowych dla potrzeb zadań
związanych z ochroną powietrza

17 000

Dochody majątkowe

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 8 000

DO-1620066 Środki na zakup programu komputerowego dla potrzeb zadań
związanych z ochroną środowisak przed hałasem

8 000

Dochody majątkowe

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.



  

CZĘŚĆ VII 
 

DOCHODY BIEŻĄCE 
NA ZADANIA REALIZOWANE  

PRZEZ WOJEWÓDZTWO  
NA MOCY POROZUMIEŃ  

ZAWARTYCH Z ORGANAMI 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 
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Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska 688 000

050 Rybołówstwo i rybactwo 688 000

05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny
Rybactwo i Morze 2014–2020

688 000

DO-0011020 Środki na Pomoc Techniczną w ramach Programu
Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020

688 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.
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Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich 6 000 000

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000 000

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 6 000 000

DO-0011019 Środki na Pomoc Techniczną w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

6 000 000

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.



  

CZĘŚĆ VIII 
 

DOCHODY MAJĄTKOWE 
NA ZADANIA REALIZOWANE  

PRZEZ WOJEWÓDZTWO  
NA MOCY POROZUMIEŃ  

ZAWARTYCH Z ORGANAMI 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 
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Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20 000

010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20 000

DO-0011019 Środki na Pomoc Techniczną w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

20 000

Dochody majątkowe

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody
Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, znak: FB-I.3110.10.2016.
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DOCHODY BIEŻĄCE 
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Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 5 336

710 Działalność usługowa 5 336

71095 Pozostała działalność 5 336

DW-POKL/000029/810 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania
8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

5 336

Dochody bieżące

Kwota w wysokości 3.660 zł stanowi prognozowaną wartość zwrotów środków
dotacji celowej z lat ubiegłych od beneficjentów. Dochody będą podlegały
zwrotowi na rachunek Ministerstwa Rozwoju.
Kwota w wysokości 1.676 zł stanowi prognozowaną wartość zwrotów środków
od beneficjentów z tytułu odsetek od dotacji celowej oraz opłat prolongacyjnych
naliczonych na podstawie decyzji Marszałka. Dochody będą podlegały zwrotowi
na rachunek Ministerstwa Rozwoju.



  

 

CZĘŚĆ X 
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Departament Finansów 7 954 584

758 Różne rozliczenia 7 954 584

75814 Różne rozliczenia finansowe 7 954 584

DO-
RPO/1FRR/000001/DF

Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych
realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
EFRR

6 497 060

Dochody bieżące

Kwota dochodów w wysokości 6.497.060 zł została zaplanowana na realizację
projektów własnych Województwa Łódzkiego, realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DO-
RPO/1FS/000001/DF

Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych
realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFS

1 457 524

Dochody bieżące

Kwota dochodów w wysokości 1.457.524 zł została zaplanowana na realizację
projektów własnych Województwa Łódzkiego, realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Departament Polityki Regionalnej 51 253 000

758 Różne rozliczenia 51 253 000

75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

51 253 000

DO-
RPO/1FS/000001/DPR

Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

51 253 000

Dochody bieżące

Kwotę dochodów w wysokości 51.253.000 zł zaplanowano na zadania
dotyczące Pomocy Technicznej wspomagającą realizację Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z
pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr DBR.I.3101.2.2016.KP z dnia 12
października 2016 roku.
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Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 33 176 000

710 Działalność usługowa 1 000

71095 Pozostała działalność 1 000

DW-RPO/1FS001/102 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania
X.2 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2

1 000

Dochody bieżące

Kwota w wysokości 1.000 zł stanowi prognozowaną wartość zwrotów środków
dotacji celowej z lat ubiegłych od beneficjentów. Dochody będą podlegały
zwrotowi na rachunek Ministerstwa Rozwoju.

758 Różne rozliczenia 33 160 000

75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

33 160 000

DO-
RPO/1FS/000001/DEFS

Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -
EFS

33 160 000

Dochody bieżące

Kwotę dochodów w wysokości 33.160.000 zł zaplanowano na zadania
realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów
Nr DBR.I.3101.2.2016.KP z dnia 12 października 2016 roku. W ramach ww.
środków finansowanie wkładu krajowego z Budżetu Państwa będzie
przekazywane na poszczególne projekty RPO WŁ na lata 2014-2020.

801 Oświata i wychowanie 10 000

80195 Pozostała działalność 10 000

DW-RPO/1FS002/111 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania
XI.1 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności -
RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1

5 000

Dochody bieżące

Kwota w wysokości 5.000 zł stanowi prognozowaną wartość zwrotów środków
dotacji celowej z lat ubiegłych od beneficjentów. Dochody będą podlegały
zwrotowi na rachunek Ministerstwa Rozwoju.

DW-RPO/1FS003/113 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania
XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności -
RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3

5 000

Dochody bieżące

Kwota w wysokości 5.000 zł stanowi prognozowaną wartość zwrotów środków
dotacji celowej z lat ubiegłych od beneficjentów. Dochody będą podlegały
zwrotowi na rachunek Ministerstwa Rozwoju.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 000

85395 Pozostała działalność 5 000

DW-RPO/1FS004/101 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania
X.1 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1

5 000

Dochody bieżące

Kwota w wysokości 5.000 zł stanowi prognozowaną wartość zwrotów środków
dotacji celowej z lat ubiegłych od beneficjentów. Dochody będą podlegały
zwrotowi na rachunek Ministerstwa Rozwoju.
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Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 16 000

150 Przetwórstwo przemysłowe 5 000

15011 Rozwój przedsiębiorczości 5 000

DZ-RPO/1FS001/083 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania
VIII.3 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3

5 000

Dochody bieżące

Kwota w wysokości 5.000 zł stanowi prognozowaną wartość zwrotów środków
dotacji celowej z lat ubiegłych od beneficjentów. Dochody będą podlegały
zwrotowi na rachunek Ministerstwa Rozwoju.

852 Pomoc społeczna 8 000

85295 Pozostała działalność 8 000

DZ-RPO/1FS002/091 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania
IX.1 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne -
RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1

4 000

Dochody bieżące

Kwota w wysokości 4.000 zł stanowi prognozowaną wartość zwrotów środków
dotacji celowej z lat ubiegłych od beneficjentów. Dochody będą podlegały
zwrotowi na rachunek Ministerstwa Rozwoju.

DZ-RPO/1FS003/092 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania
IX.2 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne -
RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2

4 000

Dochody bieżące

Kwota w wysokości 4.000 zł stanowi prognozowaną wartość zwrotów środków
dotacji celowej z lat ubiegłych od beneficjentów. Dochody będą podlegały
zwrotowi na rachunek Ministerstwa Rozwoju.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000

85395 Pozostała działalność 3 000

DZ-RPO/1FS004/093 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania
IX.3 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne -
RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3

3 000

Dochody bieżące

Kwota w wysokości 3.000 zł stanowi prognozowaną wartość zwrotów środków
dotacji celowej z lat ubiegłych od beneficjentów. Dochody będą podlegały
zwrotowi na rachunek Ministerstwa Rozwoju.



  

CZĘŚĆ XI 
DOCHODY MAJĄTKOWE  

NA ZADANIA REALIZOWANE  
W RAMACH  
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OPERACYJNEGO 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
2014-2020   
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Departament Finansów 148 580 671

758 Różne rozliczenia 148 580 671

75814 Różne rozliczenia finansowe 148 580 671

DO-
RPO/1FRR/000001/DF

Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych
realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
EFRR

148 245 398

Dochody majątkowe

Kwota dochodów w wysokości 148.245.398 zł została zaplanowana na
realizację projektów własnych Województwa Łódzkiego, realizowanych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

DO-
RPO/1FS/000001/DF

Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych
realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFS

335 273

Dochody majątkowe

Kwota dochodów w wysokości 335.273 zł została zaplanowana na realizację
projektów własnych Województwa Łódzkiego, realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Departament Polityki Regionalnej 1 435 000

758 Różne rozliczenia 1 435 000

75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1 435 000

DO-
RPO/1FS/000001/DPR

Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

1 435 000

Dochody majątkowe

Kwotę dochodów w wysokości 1.435.000 zł zaplanowano na zadania dotyczące
Pomocy Technicznej wspomagającą realizację Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z pismem
Ministra Rozwoju i Finansów Nr DBR.I.3101.2.2016.KP z dnia 12 października
2016 roku.
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Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego 25 000 000

758 Różne rozliczenia 25 000 000

75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

25 000 000

DO-
RPO/1FRR/000001/DRP
O

Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -
EFRR

25 000 000

Dochody majątkowe

Kwotę dochodów w wysokości 25.000.000 zł zaplanowano na zadania
realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów
Nr DBR.I.3101.2.2016.KP z dnia 12 października 2016 roku. W ramach ww.
środków finansowanie wkładu krajowego z Budżetu Państwa będzie
przekazywane na poszczególne projekty RPO WŁ na lata 2014-2020.
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Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 1 024 000

758 Różne rozliczenia 1 024 000

75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1 024 000

DO-
RPO/1FS/000001/DEFS

Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -
EFS

1 024 000

Dochody majątkowe

Kwotę dochodów w wysokości 1.024.000 zł zaplanowano na zadania
realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów
Nr DBR.I.3101.2.2016.KP z dnia 12 października 2016 roku. W ramach ww.
środków finansowanie wkładu krajowego z Budżetu Państwa będzie
przekazywane na poszczególne projekty RPO WŁ na lata 2014-2020.



  

CZĘŚĆ XII 
DOCHODY BIEŻĄCE  

NA ZADANIA REALIZOWANE  
W RAMACH  

PROGRAMU OPERACYJNEGO 
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ  
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Departament Finansów 3 415 039

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 415 039

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 3 415 039

DO-
POWER/EFS/000001

Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

979 600

Dochody bieżące

Kwotę dochodów w wysokości 979.600 zł zaplanowano na zadania realizowane
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-
2020, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr
DBR.I.3101.2.2016.KP z dnia 12 października 2016 roku. W ramach ww.
środków współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa będzie przekazywane
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi na poszczególne projekty PO WER na
lata 2014-2020.

DO-
POWERPT/EFS/000001

Realizacja Pomocy Technicznej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

2 435 439

Dochody bieżące

Kwotę dochodów w wysokości 2.435.439 zł zaplanowano na zadanie dotyczące
Pomocy Technicznej, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i
Finansów Nr DBR.I.3101.2.2016.KP z dnia 12 października 2016 roku.



  

CZĘŚĆ XIII 
DOCHODY MAJĄTKOWE 

NA ZADANIA REALIZOWANE  
W RAMACH  

PROGRAMU OPERACYJNEGO 
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 
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Departament Finansów 27 897

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 897

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 27 897

DO-
POWERPT/EFS/000001

Realizacja Pomocy Technicznej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

27 897

Dochody majątkowe

Kwotę dochodów w wysokości 27.897 zł zaplanowano na zadanie dotyczące
Pomocy Technicznej, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i
Finansów Nr DBR.I.3101.2.2016.KP z dnia 12 października 2016 roku.



  

CZĘŚĆ XIV 
DOCHODY BIEŻĄCE  

NA ZADANIA REALIZOWANE  
W RAMACH  

PROGRAMU OPERACYJNEGO 
POMOC TECHNICZNA  
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Departament Polityki Regionalnej 7 209 247

750 Administracja publiczna 7 209 247

75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 1 857 000

DO-POPT/000003 Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie
Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w
województwie łódzkim

1 857 000

Dochody bieżące

Planowane dochody stanowią dotację przeznaczoną na prowadzenie Punktów
Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim, zgodnie z
umową dotacji zawartą w dniu 15 kwietnia 2014 roku z Ministrem Infrastruktury i
Rozwoju.

75095 Pozostała działalność 5 352 247

DO-POPT/000004 Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na wsparcie
gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji

5 352 247

Dochody bieżące

Planowane dochody stanowią dotację celową przeznaczoną na wsparcie gmin
w procesie opracowania albo aktualizacji programów rewitalizacji, zgodnie z
umową dotacji z dnia 18 maja 2016 roku zawartą z Ministrem Rozwoju.



  

CZĘŚĆ XV 
WYDATKI BIEŻĄCE  

NA ZADANIA WŁASNE 
WOJEWÓDZTWA  
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Kancelaria Marszałka 6 500

750 Administracja publiczna 6 500

75095 Pozostała działalność 6 500

W-0119/000001 Obsługa działalności Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego

6 500

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr
973/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie
regulaminu, organizacji i trybu działania Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działania
Pożytku Publicznego.
Zaplanowane w ramach zadania środki przeznaczone zostaną na zwrot
kosztów podróży na posiedzenia Rady jej członków, niebędących pracownikami
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (2.500 zł) oraz na pokrycie
kosztów ekspertyz zlecanych na potrzeby Rady.
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Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej 6 028 474

750 Administracja publiczna 6 028 474

75018 Urzędy marszałkowskie 583 260

W-0105/000001 Wydawnictwo samorządowe "Ziemia Łódzka" 208 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- honoraria i wynagrodzenia bezosobowe - 37.360 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 170.640 zł,
w tym m.in. na: nabycie licencji do zdjęć, tekstów, rysunków, wizualizacji,
wykresów oraz na wykonanie korekt.

W-0105/000011 ePromocja 363 500

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- honoraria i wynagrodzenia bezosobowe - 8.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 355.800 zł,
w tym m.in. na pokrycie kosztów umów cywilno-prawnych zawieranych z
osobami fizycznymi i przeniesienie autorskich praw majątkowych do
przedmiotów tych umów, szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników,
zakup sprzętu audiowizualnego wraz z ubezpieczeniem i gwarancją.

W-0105/000012 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego i Miasta Łódź w
Chengdu w Chinach

11 760

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wynajem powierzchni dla
Województwa Łódzkiego i Miasta Łódź w Chengdu w Chinach.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 445 214

W-0105/000002 Działalność wydawnicza 200 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia bezosobowe - 6.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 194.000 zł,
w tym m.in. na pokrycie kosztów zakupu i druku wydawnictw promocyjnych,
kosztów umów o dzieło oraz zakupu autorskich praw majątkowych dotyczących
tekstów i projektów graficznych wykorzystywanych w publikacjach związanych z
promocją województwa łódzkiego.

W-0105/000003 Materiały promocyjne i reklamowe 250 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- zakup usług remontowych - 40.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 210.000 zł,
w tym m.in. na: pokrycie kosztów związanych z wykonaniem i dostawą
materiałów promocyjnych województwa łódzkiego oraz pokrycie kosztów
przechowywania, naprawy, konserwacji, wydawania, odbioru i prowadzenia
rejestru użyczeń nośników promocyjnych.

W-0105/000004 Organizacja i udział w imprezach za granicą i obsługa delegacji
zagranicznych

881 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia bezosobowe - 25.000 zł;
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- pozostałe wydatki bieżące - 856.000 zł,
w tym m.in. na: pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach i
targach organizowanych poza granicami naszego kraju, mających na celu
upowszechnienie wiedzy o naszym regionie i wykreowanie wizerunku
atrakcyjnego partnera do współpracy w wielu dziedzinach życia gospodarczego,
naukowego, społecznego i kulturalnego, a także na obsługę delegacji
zagranicznych w kraju.

W-0105/000005 Organizacja imprez promocyjnych w województwie 2 192 970

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów zakupu
statuetek, pucharów, prowadzenie kampanii promocyjnych przy wykorzystaniu
reklamy telewizyjnej, radiowej, nośników reklamy wielkoformatowej, organizacji
imprez i wydarzeń mających miejsce w regionie. Ponadto ww. środki
przeznaczone zostaną na realizację wydarzeń własnych, m.in. "Mixera
Regionalnego Łódzkiego" oraz "Forum Promocji", a także działań i kampanii o
charakterze promocyjno - wizerunkowym, m.in.: "Dni Samorządu", "Orlikowej
Ligi Mistrzów".

W-0105/000006 Organizacja imprez promocyjnych w kraju 206 500

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów realizacji
projektów promocyjnych w związku z wydarzeniami organizowanymi w kraju
oraz na organizację spotkań i wydarzeń mających na celu pogłębianie wiedzy z
zakresu marketingu terytorialnego oraz wymianę doświadczeń i budowanie
pozytywnego wizerunku marki "Łódzkie promuje".

W-0105/000007 Organizacja i udział w imprezach promujących kulturę fizyczną i
sport

300 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów realizacji
projektów promocyjnych zgłaszanych w trakcie roku oraz na zakup materiałów
promocyjnych.

W-0105/000008 Wydatki związane z promocją rolnictwa 565 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 560.000 zł,
w tym m.in. na zakup pucharów, usług promocyjnych oraz wykonanie
materiałów promocyjnych.

W-0105/000009 Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze
rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i
dyplomowe tematycznie związane z regionem łódzkim

44 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na nagrody Marszałka Województwa
Łódzkiego przyznawane za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz
prace magisterskie i dyplomowe związane z regionem łódzkim.

W-0105/000015 Organizacja posiedzeń Konwentu Marszałków Województw RP 250 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 230.000 zł,
w tym m.in. na przygotowanie merytoryczne posiedzeń, druk, oprawę, wysyłkę
materiałów i projektów dokumentów, wynajem sal wraz z niezbędną
infrastrukturą, usługi transportowe, organizację konferencji prasowych oraz
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obsługę multimedialną.

W-
0105/10/PW/000001/WP
F

VAT w projekcie Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż
województwa łódzkiego - wydatki niekwalifikowalne

75 172

Wydatki bieżące

Środki finansowe w wysokości 75.172 zł zostaną przeznaczone na wydatki
niekwalifikowalne, tj. pokrycie kosztów podatku VAT związanego z projektem
pn. "Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego".

W-
0105/10/PWRPO/1FR00
1/WPF

Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez
organizację i udział w zagranicznych targach i misjach
gospodarczych - wkład własny

431 546

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Środki planowane w wysokości 431.546 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza Województwa
Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach
gospodarczych". Realizację projektu zaplanowano na lata 2016-2018. Głównym
celem projektu jest promocja gospodarcza regionu poprzez udział w targach
zagranicznych oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych misji handlowych
i inwestycyjnych.
Wydatki zostaną poniesione na transport, usługi hotelarskie, wynajem
powierzchni wystawienniczej, zabudowę stoiska wraz z projektem, opłaty
targowe, działania promocyjne.
Kwota 431.546 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020 wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
kwocie 2.445.428 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został
ujęty w zadaniu W-0105/71/PWRPO/1FR001/WPF).

W-
0105/10/PWRPO/1FR00
2/WPF

Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa
łódzkiego - wkład własny

49 026

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Środki planowane w wysokości 49.026 zł pochodzić będą ze środków własnych
Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Lodzkie GO! Nowe rynki dla
kluczowych branż województwa łódzkiego". Realizację projektu zaplanowano
na lata 2017-2019. Głównym celem projektu jest internacjonalizacja
przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez organizację i udział w
przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi
gospodarczej regionu. W ramach planowanego zadania wydatki zostaną
poniesione na prawa autorskie do materiałów powstałych w wyniku projektu,
przeprowadzenie pogłębionej analizy potrzeb środowiska biznesowego
Województwa Łódzkiego, przeprowadzenie spotkań z przedsiębiorcami,
organizację i przeprowadzenie misji pilotażowych (zagranicznych).
Kwota 49.026 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020 wkład własny
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Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
kwocie 277.806 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty
w zadaniu W-0105/71/PWRPO/1FR002/WPF).
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Kancelaria Sejmiku 1 255 188

750 Administracja publiczna 1 105 188

75017 Samorządowe sejmiki województw 1 105 188

W-0106/000001 Obsługa Sejmiku Województwa Łódzkiego 1 017 188

Wydatki bieżące

Planowane w ramach zadania wydatki przeznaczone zostaną na:
- wypłaty diet dla radnych Sejmiku - 780.188 zł;
- delegacje krajowe i zagraniczne radnych Sejmiku - 100.000 zł;
- pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania Sejmiku - 137.000 zł.

W-0106/000002 Składka członkowska Związku Województw Rzeczypospolitej
Polskiej

88 000

Wydatki bieżące

Wydatki na składkę członkowską Związku Województw Rzeczypospolitej
Polskiej w 2017 roku zaplanowano zgodnie z zapisami Uchwały Nr 17/06/11
Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
16 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości i terminu płatności składek
członkowskich.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150 000

92195 Pozostała działalność 150 000

W-0106/000003 Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury 150 000

Wydatki bieżące

Planowane środki przeznaczone zostaną na nagrody za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
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Departament Prawno – Organizacyjny 2 610 697

750 Administracja publiczna 2 610 697

75018 Urzędy marszałkowskie 2 610 697

W-0135/000009 Szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego 185 500

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 180.500 zł,
w tym na szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego, m.in. w zakresie
pomocy publicznej, finansów publicznych, funduszy unijnych oraz na
organizację szkoleń związanych z przygotowaniem do perspektywy
programowej 2014-2020.

W-0135/000012 Obsługa kancelaryjna Urzędu Marszałkowskiego 415 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na obsługę korespondencji
przychodzącej i wychodzącej z Urzędu, na zakup materiałów oraz części do
urządzeń powielających dokumenty.

W-0135/000013 Wydatki związane z utrzymaniem taboru samochodowego
Urzędu Marszałkowskiego

564 500

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie taboru
samochodowego Urzędu Marszałkowskiego, w tym m.in. na wydatki związane z
remontami i konserwacjami, zakupem paliwa, części zamiennych do
samochodów służbowych, opon letnich i zimowych, akcesoriów i kosmetyków
do samochodów oraz na wydatki związane z garażowaniem samochodów,
opłatami za parkingi i mycie samochodów, opłatami za przejazdy autostradami,
winietami i ekspertyzami, a także na wydatki związane z usługami przewozu
wieloosobowego i towarowego.

W-0135/000015 Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu
Marszałkowskiego

123 300

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- honoraria - 3.000 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 15.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące -105.300 zł,
w tym m.in. na opłaty związane z archiwizacją i udostepnieniem akt, a także na
opłaty związane z załadunkiem i wywozem odpadów gabarytowych powstałych
w wyniku likwidacji składników mienia ruchomego urzędu.

W-0135/000017 Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną
Urzędu Marszałkowskiego

1 110 300

Wydatki bieżące

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na obsługę
administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego, w tym m.in. na wydatki
związane z konserwacją i remontami instalacji telefonicznych, faksów, naprawę
drobnego sprzętu i wyposażenia biurowego, zakup artykułów biurowych,
prenumeratę prasy, zakup książek, materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
papieru do drukarek i kserokopiarek, znaków sądowych, opłaty za abonament
RTV, usługi porządkowe, wykonanie pieczątek i wizytówek, usługi transportowe,
cateringowe, telekomunikacyjne, a także na czynsz z tytułu najmu
pomieszczeń.

W-0135/000024 Badania profilaktyczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego 48 000
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Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na badania profilaktyczne
pracowników urzędu, w tym na: badania wstępne, okresowe, kontrolne i
dodatkowe.

W-
0135/10/RPOPT/1FS00
1/WPF

Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

24 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na rozwój kwalifikacji
zawodowych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego zaangażowanych w realizację RPO WŁ na lata 2014-2020 m.in.
poprzez szkolenia indywidualne, warsztaty i kursy, szkolenia zamknięte
realizowane zgodnie z  harmonogramem szkoleń przyjętym na 2017 rok dla
pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Kwota 24.000 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 136.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS001/WPF).

W-
0135/10/RPOPT/1FS00
2/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania PR - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

15 132

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach zadania planowane są wydatki związane z zakupem
materiałów i wyposażenia dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej
zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Planuje się również zakup biletów
MPK, świadczenie usług związanych z telefonią stacjonarną oraz komórkową.
Kwota 15.132 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 85.748 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS002/WPF).

W-
0135/10/RPOPT/1FS00
3/WPF

Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

52 500

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wsparcie ukierunkowane jest na utrzymanie i wzmocnienie kadry
pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WŁ na lata
2014-2020 poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. W ramach
zadania przewidziane jest finansowanie kosztów szkoleń w ramach nowej
perspektywy programowej dla pracowników Departamentu ds. Regionalnego
Programu Operacyjnego.
Kwota 52.500 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 297.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS003/WPF).
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W-
0135/10/RPOPT/1FS00
4/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

20 490

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki poniesione będą na zapewnienie niezbędnych
warunków pracy pracownikom Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego zaangażowanym w realizację RPO WŁ na lata 2014-2020
poprzez zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy w niezbędny i
odpowiedni sprzęt.  Ponadto środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów
związanych  z opłatami pocztowymi, kosztami rozmów telefonicznych, kosztami
zakupu materiałów biurowych oraz publikacji, w tym: prasy, czasopism, książek.
Kwota 20.490 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 116.110 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS004/WPF).

W-
0135/10/RPOPT/1FS00
5/WPF

Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

36 975

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach zadania poniesione będą wydatki związane ze
szkoleniami pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu
Finansów, Departamentu ds. Przedsiębiorczości, Departamentu Kontroli i
Skarg, Departamentu Cyfryzacji, Departamentu Prawno-Organizacyjnego, Biura
Audytu Wewnętrznego zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ na lata 2014-
2020.
Kwota 36.975 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 209.525 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS005/WPF).

W-
0135/10/RPOPT/1FS00
6/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

15 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wsparcie ukierunkowane jest na zapewnienie odpowiedniego
potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego. W ramach zadania
będą ponoszone wydatki na podróże służbowe krajowe, skrytki sejfowe, zakup
sprzętu biurowego, materiałów biurowych, w tym mebli  - szafy, krzesła,
niszczarki a także zakup biletów MPK, książek oraz prenumeraty prasy i
czasopism. Finansowana będzie również usługa telefonii stacjonarnej i
komórkowej oraz doręczania korespondencji.
Kwota 15.000 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 85.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS006/WPF).
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Departament Finansów 79 738 792

750 Administracja publiczna 54 433 670

75018 Urzędy marszałkowskie 54 402 752

W-0101/000003 Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 50 911 180

Wydatki bieżące

Zaplanowane w ramach zadania wydatki, związane z utrzymaniem Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 37.552.000 zł;
do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2016 dla
średniorocznego zatrudnienia w wymiarze 607,05 etatów;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.899.900 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 7.822.700 zł;
- wpłaty na PFRON - 950.900 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 18.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 55.000 zł;
- zakup usług pozostałych - 70.000 zł;
- odpis na ZFŚS - 1.191.700 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 350.980 zł.
W ramach wskazanych wyżej wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
zaplanowano środki w łącznej wysokości 700.000 zł na wynagrodzenia i
pochodne dotyczące pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze
środowiska.

W-
0101/10/RPOPT/1FS00
1/WPF

Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z
pochodnymi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

3 487 072

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki poniesione będą na wynagrodzenia wraz z
pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, z tego
na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.673.495 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 575.527 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. - 232.200 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5.850 zł.
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane przeciętne zatrudnienie
pracowników w 2017 roku w wymiarze 377 etatów.
Kwota 3.487.072 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie
z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 19.760.073 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/71/RPOPT/1FS001/WPF).

W-0101/OGR/000055 Koszty ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami
egzekucyjnymi

4 500

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z
prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi oraz prowadzonymi przez
naczelników urzędów skarbowych bądź marszałków innych województw
administracyjnymi postępowaniami egzekucyjnymi w stosunku do dłużników w
zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i leśnych).
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75095 Pozostała działalność 30 918

W-
0101/10/POPT/000001/
WPF

Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację
umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo
aktualizacji programów rewitalizacji - wkład własny

30 918

Wydatki bieżące

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

2 000 000

75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000 000

W-0101/000010 Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania
kryzysowego

2 000 000

Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o
zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.) w budżecie
jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej
niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne
oraz wydatki na obsługę długu.

757 Obsługa długu publicznego 17 850 122

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

9 000 000

W-0101/000007 Obsługa długu publicznego 9 000 000

Wydatki bieżące

Wydatki zaplanowano na odsetki z tytułu emisji papierów wartościowych i
kredytów zaciągniętych przez Województwo Łódzkie, a także na koszty
dotyczące kredytu bankowego przeznaczonego na pokrycie występującego w
2017 roku przejściowego deficytu budżetu.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego

8 850 122

W-0101/000051 Potencjalne spłaty kredytów poręczonych zakładom opieki
zdrowotnej

8 850 122

Wydatki bieżące

Zaplanowana w ramach zadania kwota stanowi zabezpieczenie przypadających
na 2017 rok, potencjalnych spłat kredytów poręczonych przez Samorząd
Województwa Łódzkiego, zaciągniętych przez jednostki ochrony zdrowia
Województwa Łódzkiego.

758 Różne rozliczenia 4 330 000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 330 000

W-0101/000005 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe 3 430 000

W-0101/000009 Rezerwa ogólna 900 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 125 000

92195 Pozostała działalność 1 125 000
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W-0101/000017 Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na
zadania realizowane przez instytucje kultury Samorządu
Województwa Łódzkiego ze źródeł zewnętrznych w 2017 roku

125 000

W-0101/000065 Rezerwa celowa na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków województwa

1 000 000
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Departament Polityki Regionalnej 7 026 264

710 Działalność usługowa 4 745 390

71003 Biura planowania przestrzennego 4 745 390

W-010201/000001 Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania
Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

3 777 940

Wydatki bieżące

Planowane wydatki związane z utrzymaniem jednostki przeznaczone zostaną
na:
- wynagrodzenia osobowe dla 39,6 etatów - 2.634.440 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 200.800 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 470.000 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki - 452.700 zł.

W-010201/000003 Wydatki związane z wykonaniem audytu krajobrazowego 736 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia bezosobowe - 180.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 556.000 zł (przeznaczone m.in. na: na pokrycie
kosztów wykonania audytu krajobrazowego, którego obowiązek opracowania
wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.). Audyt krajobrazowy
identyfikuje krajobrazy występujące na całym obszarze województwa, określa
ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje ocen ich wartości. Rekomendacje i
wnioski wynikające z audytu krajobrazowego oraz określone przez audyt
granice krajobrazów priorytetowych muszą być zawarte w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa.).

W-
010201/10/RPOPT/1FS
001/WPF

Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej -
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w
Łodzi RPO/WŁ/OP12

231 450

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki poniesione będą m.in. na wynagrodzenia wraz
z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie
138.600 zł, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 99.300 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 20.550 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. - 7.500 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.250 zł obejmują wydatki związane z
wynagrodzeniami ekspertów zatrudnionych do konsultacji merytorycznych przy
Ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla WŁ LORIS 2030 i Monitoringu
Innowacyjności w Województwie Łódzkim.
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane średnie zatrudnienie
pracowników bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ na lata
2014-2020 w 2017 roku w wymiarze 11,5 etatów obejmujących: 2 pracowników
Dyrekcji współfinansowanych w 20% z środków PT, pracowników Zespołu
Organizacyjno-Informatycznego - 7 etatów w 15% i 1 etat w 10%, pracowników
Zespołu Finansowego - 2 etaty w 30% i 1 etat w 20% oraz średnio 14,8 etatu
pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - średnio w 51,35%.
Ponadto przewiduje się wydatkowanie środków w kwocie 92.850 zł na
pozostałe wydatki obejmujące organizację spotkań grup roboczych
Regionalnego Forum Terytorialnego WŁ, sfinansowanie badań i analiz
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dotyczących ewaluacji Strategii Rozwoju WŁ 2020 oraz aktualizacji Regionalnej
Strategii Innowacji dla WŁ LORIS 2030,  szkoleń, delegacji służbowych.
Kwota 231.450 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 1.311.550 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/71/RPOPT/1FS001/WPF).

750 Administracja publiczna 2 280 874

75018 Urzędy marszałkowskie 1 780 130

W-0102/000001 Wydatki dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego
2020

149 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z
realizacją obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, w
tym m.in. na organizację spotkań, wykonanie niezbędnych ekspertyz, analiz,
tłumaczeń oraz na podróże zagraniczne.
Ponadto w ramach zadania planowane są wydatki przeznaczone na opłaty
składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza
Transportowego Bałtyk - Adriatyk.

W-
0102/10/RPOPT/1FS00
2/WPF

Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji
EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

19 200

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach niniejszego zadania zaplanowane środki związane są z
podnoszeniem kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ
na lata 2014-2020 poprzez działania polegające na wymianie doświadczeń i
rozpowszechnianiu najlepszych praktyk z partnerami polskimi oraz z regionów
państw Unii Europejskiej m.in. poprzez udział w stażach, wizytach studyjnych,
konferencjach, spotkaniach, a także zapewnieniu finansowania kosztów
wyjazdów wynikających z realizowania zadań RPO WŁ na lata  2014-2020.
Kwota 19.200 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 108.800 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS002/WPF).

W-
0102/10/RPOPT/1FS00
3/WPF

Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne
związane z rozwojem regionalnym  - RPO/WŁ/OP12

594 450

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.000 zł oraz pozostałe wydatki w
kwocie 579.450 zł na realizację działań promocyjno-informacyjnych
realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020
zgodnie z Rocznym Planem Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok
2017. Planowane wydatki zostaną poniesione na organizację szkoleń dla
potencjalnych beneficjentów i beneficjentów m.in. szkolenia z wniosków o
dofinansowanie nawiązujące do ogłoszonego harmonogramu konkursów na
2017 r. oraz warsztaty z wypełniania generatora wniosków aplikacyjnych, a
także z rozliczania projektów. Planowana jest kampania informacyjno-
promocyjna nt. RPO WŁ 2014-2020, realizacja działań edukacyjno-
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promocyjnych sprofilowanych pod konkretne grupy docelowe oraz współudział
w realizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, konkursy promocyjne,
działania koordynacyjne oraz inne działania informacyjno-promocyjne.
Kwota 594.450 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 3.368.550 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS003/WPF).

W-
0102/10/RPOPT/1FS00
4/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

33 060

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki poniesione będą na wynagrodzenia
bezosobowe dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego
Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 w kwocie 4.500 zł oraz na
pozostałe wydatki bieżące w kwocie 28.560 zł, z których zostanie sfinansowana
organizacja spotkań konsultacyjnych, konferencji, wykonywanie analiz,
raportów, badań i ekspertyz, organizacja wsparcia eksperckiego, przygotowanie
opracowań i innych publikacji. W ramach zadania finansowane również będzie
wsparcie funkcjonowania Komitetu Monitorującego RPO WŁ.
Kwota 33.060 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 187.340 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS004/WPF).

W-
0102/10/RPOPT/1FS00
5/WPF

Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje
związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

236 880

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach zadania zostaną przeznaczone na pokrycie
kosztów związanych z prowadzeniem 9 badań ewaluacyjnych zaplanowanych
na 2017 r. Badania zostaną zlecone przez Zarząd Województwa Łódzkiego
zewnętrznym wykonawcom, zgodnie z procedurami Ustawy prawo zamówień
publicznych.
Kwota 236.880 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 1.342.320 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS005/WPF).

W-
0102/10/RPOPT/1FS00
6/WPF

Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

71 250

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania obejmują wydatki z tytułu
wynagrodzeń w kwocie 900 zł, w tym:
- honoraria - 150 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 750 zł
oraz kwota 70.350 zł na pozostałe wydatki w ramach zadania. W ramach
zadania planowane są wydatki dotyczące  procedury odwoławczej (wg
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aktualnego Regulaminu Organizacyjnego UM WŁ) w zakresie kwestionowanej
w składanych odwołaniach/wnioskach zasadności nakładania korekt
finansowych ze względu na stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości przy
realizacji projektów RPO WŁ. Ponadto planowane wydatki zostaną
przeznaczone na pokrycie kosztów i opłat wynikających z postępowań sądowo-
administracyjnych w związku z postępowaniami dotyczącymi zwrotu środków
przez beneficjentów RPO WŁ, w szczególności opłat sądowych ponoszonych w
związku ze składaniem przez  IZ RPO WŁ skarg do sądów administracyjnych,
wpisów stosunkowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów
postępowania, do których zapłaty IZ RPO WŁ została zobowiązana mocą
prawomocnych wyroków sądów administracyjnych. Środki zostaną również
przeznaczone na wydatki dotyczące m.in. sfinansowania nałożonych przez
organy egzekucyjne kosztów egzekucyjnych, zaliczek na pokrycie
przewidywanych kosztów egzekucyjnych, opłat i kosztów sądowych związanych
z odzyskiwaniem środków od beneficjentów oraz wynikających z zastosowania
procedur odwoławczych.
Kwota 71.250 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 403.750 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS006/WPF).

W-
0102/10/RPOPT/1FS00
7/WPF

Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

1 290

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach niniejszego zadania wydatki poniesione będą na
sfinansowanie kosztów delegacji na szkolenia zaangażowanych we wdrażanie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu
Finansów, Departamentu ds. Przedsiębiorczości, Departamentu Kontroli i
Skarg, Biura Audytu Wewnętrznego, Departamentu Prawno-Organizacyjnego
oraz Departamentu Cyfryzacji.
Kwota 1.290 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 7.310 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS007/WPF).

W-
0102/10/RPOPT/1FS00
8/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie doradcze -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.3

675 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach zadania sfinansowane zostaną wydatki związane ze
wsparciem doradczym dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO
WŁ na lata 2014-2020 w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowej.
Kwota 675.000 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 3.825.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS008/WPF).

75095 Pozostała działalność 500 744
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W-0102/000002 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej

200 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki stanowią wkład własny Województwa Łódzkiego w
realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W-
0102/10/POPT/000001/
WPF

Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na wsparcie
gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji -
wkład własny

944

Wydatki bieżące

Powyższa kwota stanowi wkład własny Województwa przeznaczony na
realizację umowy dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/25/16 z dnia 18 maja 2016 r. z
Ministrem Rozwoju. Wkład własny Województwa wynosi 10% kosztów
kwalifikowalnych realizacji zadania.
Planowane  wydatki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia bezosobowe - 666 zł
- podróże służbowe krajowe - 278 zł

W-
0102/10/PW/000001/WP
F

Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. Beyond EDP
realizowanym w ramach programu Interreg Europe

129 800

Wydatki bieżące

Planowane wydatki związane z realizacją projektu przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia osobowe - 25.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 5.100 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 99.700 zł (przeznaczone m.in. na: podróże
służbowe krajowe i zagraniczne, organizację spotkań partnerów projektu, zakup
tłumaczeń oraz opracowań merytorycznych związanych z tematyką projektu).

W-
0102/10/PW/000002/WP
F

Udział Województwa Łódzkiego w projekcie RESET
realizowanym w ramach programu Interreg Europe

170 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki związane z realizacją projektu przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia osobowe - 50.150 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 9.850 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 110.000 zł (przeznaczone m.in. na: podróże
służbowe krajowe i zagraniczne pracowników realizujących projekt, organizację
spotkań partnerów projektu, zakup tłumaczeń oraz opracowań merytorycznych
związanych z tematyką projektu).
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Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego 85 500

750 Administracja publiczna 85 500

75018 Urzędy marszałkowskie 85 500

W-
0113/10/RPOPT/1FS001
/WPF

Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji
EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

4 500

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na delegacje
służbowe związane z uczestnictwem pracowników Departamentu ds.
Regionalnego Programu Operacyjnego w konferencjach, spotkaniach i wizytach
studyjnych, co w efekcie doprowadzi do podniesienia ich kompetencji. Główne
cele Działania obejmują zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania
RPO WŁ poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w
realizację RPO WŁ 2014-2020.
Kwota 4.500 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 25.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/71/RPOPT/1FS001/WPF).

W-
0113/10/RPOPT/1FS002
/WPF

Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów
EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

60 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania obejmują wydatki z tytułu
wynagrodzeń w kwocie 49.500 zł, w tym:
- honoraria - 1.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 750 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 450 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 46.800 zł
oraz kwota 10.500 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
oraz opinii. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na zapewnienie
wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ na lata 2014-2020.
Kwota 60.000 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 340.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/71/RPOPT/1FS002/WPF).

W-
0113/10/RPOPT/1FS003
/WPF

Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

4 500

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na pokrycie
kosztów delegacji służbowych krajowych, związanych z uczestnictwem
pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w
szkoleniach. Głównym celem Działania jest zapewnienie odpowiedniego
potencjału organizacyjnego i kadrowego związanego z realizacją RPO WŁ 2014
-2020.
Kwota 4.500 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
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zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 25.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/71/RPOPT/1FS003/WPF).

W-
0113/10/RPOPT/1FS004
/WPF

Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

16 500

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na honoraria -
kwota 300 zł oraz na pozostałe wydatki w kwocie 16.200 zł. Planowane wydatki
poniesione będą na działania zapewniające wysoką jakość systemu
zarządzania RPO WŁ poprzez zapewnienie możliwości sfinansowania kosztów
przeprowadzania kontroli w siedzibie beneficjenta i w miejscu realizacji projektu.
Przewidziane są także wydatki związane z zakupem usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przez ekspertów regionalnych w kwestiach
trudnych do rozstrzygnięcia przez Wydział ds. Kontroli, zaplanowano także
środki na delegacje służbowe, koszty zakupu wyposażenia dla pracowników
przeprowadzających kontrole oraz pomoce dydaktyczne i prenumeratę prasy.
Kwota 16.500 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 93.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/71/RPOPT/1FS004/WPF).



Budżet uchwalony na rok 2017

217

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 73 545

750 Administracja publiczna 73 545

75018 Urzędy marszałkowskie 73 545

W-
0134/10/RPOPT/1FS00
1/WPF

Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji
EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

8 475

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki poniesione będą na podnoszenie kwalifikacji
pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ poprzez udział w grupach
roboczych, stażach, wizytach studyjnych, konferencjach i spotkaniach mających
na celu wymianę doświadczeń i rozpowszechnianie najlepszych praktyk z
partnerami polskimi oraz z regionów państw Unii Europejskiej.
Kwota 8.475 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 48.025 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS001/WPF).

W-
0134/10/RPOPT/1FS00
2/WPF

Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów
EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

22 170

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki poniesione będą na wynagrodzenia wraz z
pochodnymi dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie
16.620 zł, z tego na:
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.050 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 120 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 15.450 zł
oraz pozostałe wydatki w kwocie 5.550 zł.
Wydatki planowane przeznaczone zostaną na zapewnienie wsparcia
eksperckiego dla prawidłowego systemu realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020
oraz wsparcia merytorycznego dla procesu oceny i wyboru projektów,
współfinansowane będą również koszty wynagrodzeń dla członków Komisji
Oceny Projektów.
Kwota 22.170 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 125.630 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS002/WPF).

W-
0134/10/RPOPT/1FS00
3/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

4 500

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki poniesione zostaną na wykonanie analiz,
raportów, badań i ekspertyz, tłumaczeń oraz innych publikacji dotyczących
realizacji RPO WŁ. Dodatkowo planowana jest organizacja spotkań,
konferencji, forów itp., związanych z realizacją RPO WŁ na lata 2014-2020.
Kwota 4.500 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
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zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 25.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS003/WPF).

W-
0134/10/RPOPT/1FS00
4/WPF

Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt/Odwołania EFS -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

35 400

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna.  Planowane wydatki poniesione zostaną na pokrycie kosztów
kontroli w zakresie prawidłowego wykorzystania przez Beneficjentów środków w
ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. W ramach zadania finansowane będą
również wydatki związane z: delegacjami pracowników w celu stawiennictwa w
sądach, prokuraturach i innych organach administracji, z procesem
odzyskiwania środków od Beneficjentów oraz wydatki wynikające z
zastosowania procedur odwoławczych.
Kwota 35.400 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 200.600 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS004/WPF).

W-
0134/10/RPOPT/1FS00
5/WPF

Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

3 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki poniesione zostaną na pokrycie kosztów
podróży służbowych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego zaangażowanych w realizację RPO WŁ, którzy zostaną
oddelegowani na szkolenia, warsztaty i kursy, realizowane zgodnie z zasadami
przyjętymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.
Kwota 3.000 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 17.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS005/WPF).
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Departament ds. Przedsiębiorczości 5 067 287

750 Administracja publiczna 5 067 287

75095 Pozostała działalność 5 067 287

W-0120/000006 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie 449 500

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na promocję Województwa
Łódzkiego jako regionu przyjaznego dla inwestorów, w tym m.in. na pokrycie
kosztów: wspierania działań związanych z promocją przedsiębiorczości
samorządów zawodowych, tłumaczeń, opracowania ekspertyz i analiz, podróży
służbowych zagranicznych, organizacji przez Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego cyklu spotkań w ramach inicjatywy ,,Łódzkie Promuje
Start up'y'', współorganizowania Forum Inwestorów i Eksporterów, plebiscytu
"Kobieta Przedsiębiorcza", konkursu "Drzewo Pokoleń", udziału m.in. w: Startup
Weekend Łódź, BioForum 2017, Targach Silesia Bazar Dizjan oraz
Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD.

W-0120/000007 Utrzymanie portalu Łódzka Platforma Transferu Wiedzy 20 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów aktualizacji
posiadanej przez Województwo Łódzkie niewyłącznej licencji oprogramowania
wykorzystywanego na portalu "Łódzka Platforma Transferu Wiedzy".

W-0120/000013 Prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa
handlowego

15 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów audytów,
ekspertyz oraz doradztwa dla potrzeb Zarządu Województwa Łódzkiego
wykonującego zgodnie z ustawą o samorządzie województwa uprawnienia
właścicielskie z tytułu posiadanych akcji/udziałów w spółkach prawa
handlowego. Ponadto zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie
kosztów notarialnych, które wynikają z potrzeby składania przez Województwo
Łódzkie oświadczeń woli w formie aktu notarialnego, poświadczania za
zgodność z oryginałem dokumentów m. in. dla potrzeb zgromadzeń wspólników
spółek (walnych zgromadzeń), w których Województwo Łódzkie posiada
akcje/udziały.

W-0120/000015 Wspieranie rozwoju Biogospodarki w regionie 60 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów analiz,
raportów, ekspertyz, publikacji oraz konsultacji z ekspertami w zakresie
biogospodarki. Ponadto zaplanowane środki przeznaczone zostaną na
organizację spotkań celem diagnozy możliwości współpracy pomiędzy
regionami w obszarze biogospodarki oraz na promocję tych regionów.

W-0120/000017 Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 40 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji Gali
z okazji wręczenia "Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego". Głównym
celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych podmiotów gospodarczych i
instytucji regionu - przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, a
zarazem promocja Województwa Łódzkiego jako regionu przyjaznego dla
przedsiębiorców.

W-0120/000018 Pokrycie straty za 2013 rok w Spółce z o.o. "Port Lotniczy im.
Władysława Reymonta"

800 936

Wydatki bieżące
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Uchwałą Nr 11/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Portu
Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Sp. z o.o. z dnia 23 czerwca 2014
roku, Województwo Łódzkie zostało zobowiązane do pokrycia przypadającej na
nie części straty Spółki za rok 2013 w wysokości 800.936 zł do dnia 31 marca
2017 roku.

W-0120/000019 Pokrycie straty za 2015 rok w Spółce z o.o. "Port Lotniczy im.
Władysława Reymonta"

1 070 204

Wydatki bieżące

Uchwałą Nr 10/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Portu
Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2016
roku, Województwo Łódzkie zostało zobowiązane do pokrycia przypadającej na
nie części straty Spółki za rok 2015 w wysokości 1.070.204 zł do dnia 31
grudnia 2017 roku.

W-0120/000020 Pokrycie straty za 2015 rok w Spółce z o.o. "Inwestycje
Medyczne Łódzkiego"

500 000

Wydatki bieżące

Uchwałą Nr 8/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Inwestycje
Medyczne Łódzkiego" Sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2016 roku, Województwo
Łódzkie zostało zobowiązane do pokrycia przypadającej na nie części straty
Spółki za rok 2015 w wysokości 500.000 zł do dnia 31 marca 2017 roku.

W-0120/000024 Pokrycie straty za lata obrotowe 2004, 2005, 2012, 2015 w
Spółce z o.o. "Bionanopark"

1 048 641

Wydatki bieżące

Uchwałą Nr 2/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiego
Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 sierpnia 2016 roku, Województwo Łódzkie zostało zobowiązane do
pokrycia w 2017 roku straty za lata obrotowe 2004, 2005, 2012 oraz 2015 w
wysokości 1.048.641 zł, nie później niż do dnia 28 lutego 2017 roku.

W-
0120/10/PW/000002/WP
F

Projekt pn. "Lodzkie4business" współfinansowany z RPO WŁ
na lata 2014-2020 - wydatki niekwalifikowalne

119 720

Wydatki bieżące

Planowane wydatki związane z realizacją projektu przeznaczone zostaną na
wydatki niekwalifikowalne, tj. podatek od towarów i usług m.in. dotyczący najmu
nieruchomości, zakupu wyposażenia, sprzętu komputerowego,
multimedialnego, usług informatycznych i telekomunikacyjnych oraz działań
promocyjnych.

W-
0120/10/PW/000014/WP
F

Realizacja projektu pn. "SHOES MADE in EU: The European
Shoemaker" - w ramach programu Erasmus+

20 445

Wydatki bieżące

Planowane wydatki związane z kontynuacją projektu przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia osobowe - 13.017 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 2.557 zł;
- podróże służbowe zagraniczne - 4.871 zł.

W-
0120/10/PWRPO/1FR00
2/WPF

Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez
organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym,
Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie
Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu
komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - wkład własny

424 376

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
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Środki zaplanowane w wysokości 424.376 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza Województwa
Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym,
Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days,
szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla
przedsiębiorców". Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018. Głównym
celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP.
Wydatki w kwocie 424.376 zł poniesione zostaną na:
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 28.620 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 4.318 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 388.438 zł obejmujące organizację i udział w
Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie
Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, organizację szkoleń dla
przedsiębiorców z zakresu eksportu oraz stworzenie systemu komunikacji i
doradztwa (delegacje pracowników, wynajem pomieszczeń).
Kwota 424.376 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
kwocie 2.404.796 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został
ujęty w zadaniu W-0120/71/PWRPO/1FR002/WPF).

W-
0120/10/PWRPO/1FR00
4/WPF

Projekt pn. "Lodzkie4business" współfinansowany z RPO WŁ
na lata 2014-2020 - wkład własny

109 065

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Środki planowane w wysokości 109.065 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Lodzkie4business". Realizację projektu
zaplanowano na lata 2017-2019. Celem projektu jest internacjonalizacja MŚP, a
także zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej WŁ i umacnianie jego
wizerunku, jako miejsca atrakcyjnego dla przedsiębiorców i inwestorów
zagranicznych. Wydatki poniesione zostaną na zakup usług pozostałych, m.in.
hotelowych, konferencyjnych oraz promocyjnych.
Kwota 109.065 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
kwocie 618.033 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty
w zadaniu W-0120/71/PWRPO/1FR004/WPF).

W-
0120/10/RPOPT/1FS00
1/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

98 400

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki poniesione będą na wynagrodzenia
bezosobowe w kwocie 3.000 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie
95.400 zł. W ramach zadania planuje się zwiększanie poziomu wiedzy
społeczeństwa i podmiotów gospodarczych na temat innowacyjności poprzez
organizację cyklu 6 spotkań, konferencji oraz seminariów tematycznych.
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Zostaną także stworzone analizy, raporty, badania i ekspertyzy, tłumaczenia
oraz inne publikacje dot. realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie
inteligentnych specjalizacji i biogospodarki będącej klamrą spinającą
specjalizacje regionalne. W związku z transformacją Regionu Łódzkiego w
Bioregion RP niezbędne jest opracowanie ekspertyz i analiz dotyczących
biogospodarki w kontekście strategicznych dokumentów na szczeblu
regionalnym, krajowym i europejskim.
Kwota 98.400 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ  na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 557.600 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/71/RPOPT/1FS001/WPF).

W-
0120/10/RPOPT/1FS00
2/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie Wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji  - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

285 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach przedmiotowego zadania w 2017 roku planowane jest
sfinansowanie działań związanych z zapewnieniem monitoringu, ewaluacji i
aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji obejmujące między
innymi proces przedsiębiorczego odkrywania, angażujący regionalne instytucje
zarządzające i pośredniczące oraz zainteresowane podmioty takie jak:
- uniwersytety,
- inne instytucje szkolnictwa wyższego,
- przedsiębiorcy oraz partnerzy społeczni.
Wsparcie procesu zarządzania regionem realizowane będzie poprzez
monitorowanie stanu wdrażania, ewaluację oraz aktualizowanie dokumentów
strategicznych województwa łódzkiego dedykowanych rozwojowi innowacji:
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2030 oraz
Polityk Sektorowych Województwa Łódzkiego. Sejmik Województwa Łódzkiego
przyjął do realizacji w 2013 r. Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa
Łódzkiego LORIS 2030. Dokument ten pełni m.in. rolę strategii inteligentnych
specjalizacji.
Kwota 285.000 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 1.615.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/71/RPOPT/1FS002/WPF).

W-
0120/10/RPOPT/1FS00
3/WPF

Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji
EFS-RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

6 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach przedmiotowego zadania w 2017 roku planowane jest
sfinansowanie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników
zaangażowanych w realizację RPO WŁ na lata 2014-2020 poprzez wymianę
doświadczeń i rozpowszechnianie najlepszych praktyk z partnerami polskimi
oraz z regionów państw Unii Europejskiej (udział w stażach, wizytach
studyjnych, konferencjach, spotkaniach). W ramach podprojektu planuje się
osiem wyjazdów do regionów partnerskich, Instytucji oraz Agencji Unii
Europejskiej.
Kwota 6.000 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 34.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/71/RPOPT/1FS003/WPF).
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Departament Cyfryzacji 8 929 260

750 Administracja publiczna 8 929 260

75018 Urzędy marszałkowskie 8 929 260

W-0131/000001 Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w
Urzędzie Marszałkowskim

2 681 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- zakup usług remontowych - 50.000 zł,
w tym na naprawę i bieżącą konserwację sprzętu komputerowego, który jest już
po okresie gwarancyjnym lub rodzaj uszkodzenia nie podlega naprawie
gwarancyjnej;
- pozostałe wydatki bieżące - 2.631.000 zł,
w tym m.in. na: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup
kwalifikowanych zestawów umożliwiających dokonywanie podpisu
elektronicznego oraz zakup odnowień dotychczas użytkowanych kart
kryptograficznych, zakup usług dostępu do sieci Internet, utrzymanie serwisów
internetowych (nadzorowanie stron internetowych UMWŁ, tworzenie nowych
portali internetowych promujących Województwo Łódzkie i Urząd
Marszałkowski WŁ) oraz na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem
opieki dla użytkowanych w urzędzie systemów (np. Eurobudżet - program
finansowo-księgowo-budżetowy, Koma eHR - program kadrowo-płacowy,
Optidata - program do zarządzania majątkiem, Legislator Magic - edytor aktów
prawnych).

W-0131/000006 Realizacja projektu pn. "UCYFROWIENI" 15 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na organizację warsztatów
podnoszących kompetencje cyfrowe dla osób "45+" z terenu województwa
łódzkiego.

W-0131/000007 Realizacja projektu pn. "KODO Łódzkie" 30 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na organizację warsztatów z
zakresu podstaw programowania, grafiki komputerowej, tworzenia stron
internetowych, gier i aplikacji mobilnych, skierowanych do młodzieży szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego.

W-0131/000011 Budowa Społeczeństwa Informacyjnego 176 200

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup usługi opracowania
studium wykonalności do planowanych projektów edukacyjnych w zakresie
wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych, promowania i
popularyzowania zasad funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej
(e-Administracja), na pokrycie kosztów m.in. recenzji publikacji nt.
innowacyjności oraz zakupu usług tłumaczeniowych.

W-0131/000013 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań Departamentu
Cyfryzacji

25 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z
uczestnictwem pracowników w szkoleniach, konferencjach oraz spotkaniach
tematycznych.

W-0131/000015/WPF Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów 5 787 100

Wydatki bieżące

W ramach zadania będą finansowane wydatki konieczne dla zachowania 5-
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letniego okresu trwałości zrealizowanych projektów własnych, tj. "Budowa
Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota
Regionu Łódzkiego)", "in4health (Regionalne Zdrowotne Serwisy
Informacyjne)", "Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikalnego
produktu turystycznego", "Regionalny System Informacji Medycznej
Województwa Łódzkiego", "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego -
Etap I", "Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej", "Realizacja
projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap",
"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa
Łódzkiego (IRSIP WŁ)". Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na:
utrzymanie i odtworzenie powstałej w trakcie realizacji projektów infrastruktury,
umowy utrzymaniowe dla sprzętu i oprogramowania, opłaty z tytułu czynszu i
zużycia energii oraz budowę nowych aplikacji.

W-0131/10/PW/000001 Realizacja projektu pn. "Visegrad in pics" 24 978

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację projektu promującego
kraje Grupy Wyszehradzkiej poprzez przygotowanie cyfrowego
(interaktywnego) albumu o tematyce regionalnej z wykorzystaniem Technologii
Informacyjno - Komunikacyjnych (ICT) oraz na podróże służbowe związane z
ww. projektem.

W-
0131/10/PW/000004/WP
F

InAirQ - Transnational Adaptation Actions for Integrated Indoor
Air Quality Management (InAirQ - Ponadnarodowe Działania
Dostosowawcze na rzecz Zintegrowanego Zarządzania
Jakością Powietrza w Pomieszczeniach Zamkniętych)

118 664

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 65.835 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 12.930 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 39.899 zł,
w tym m. in. na organizację konferencji, szkoleń i spotkań, wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii w ramach realizowanego projektu promującego
tworzenie bezpiecznego i zdrowego środowiska wewnętrznego w szkołach.
Celem projektu jest opisanie wpływu niskiej jakości powietrza w
pomieszczeniach na stan zdrowia oraz podjęcie działań w celu poprawy jakości
środowiska w szkołach. Projekt realizowany w ramach Programu INTERREG
CENTRAL EUROPE.

W-
0131/10/PWRPO/1FR00
2/WPF

Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego - Etap II"

6 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura
dla usług społecznych, Działanie VII.1 - Technologie informacyjno-
komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.
Środki planowane w wysokości 6.000 zł pochodzić będą ze środków własnych
Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "eUrząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego - Etap II". Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2019.
Głównym celem projektu jest rozbudowa potencjału społeczeństwa
informacyjnego województwa łódzkiego poprzez wdrożenie e-usług
publicznych, usprawnienie wymiany danych pomiędzy różnymi podmiotami,
integrację systemów oraz rozbudowę i udostępnianie rejestrów publicznych w
sposób zapewniający ich pełną interoperacyjność.
Wydatki w ramach ww. zadania obejmować będą wydatki z tytułu wynagrodzeń
w kwocie 6.000 zł, w tym;
- wynagrodzenia osobowe - 5.016 zł,
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- pochodne od wynagrodzeń - 984 zł.
Kwota 6.000 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
kwocie 34.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty
w zadaniu W-0131/71/PWRPO/1FR002/WPF).

W-
0131/10/PWRPO/1FR00
4/WPF

Realizacja projektu pn. "Digitalizacja zasobów kulturowych i
dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego"

6 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura
dla usług społecznych, Działanie VII.1 - Technologie informacyjno-
komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.
Środki planowane w wysokości 6.000 zł pochodzić będą ze środków własnych
Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Digitalizacja zasobów kulturowych i
dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego". Realizację projektu
zaplanowano na lata 2017-2020. Głównym celem projektu jest udostępnienie
zdigitalizowanych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego województwa
łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania obejmować będą wydatki z tytułu wynagrodzeń
w kwocie 6.000 zł, w tym;
- wynagrodzenia osobowe - 5.016 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 984 zł.
Kwota 6.000 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
kwocie 34.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty
w zadaniu W-0131/71/PWRPO/1FR004/WPF).

W-
0131/10/RPOPT/1FS00
1/WPF

Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i
multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

24 818

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach zadania poniesione będą wydatki związane z zakupem
sprzętu komputerowego i multimedialnego dla pracowników Departamentu
Polityki Regionalnej, Departamentu Finansów, Departamentu Kontroli i Skarg,
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu ds.
Regionalnego Programu Operacyjnego zaangażowanych we wdrażanie RPO
WŁ na lata 2014-2020. Zrealizowana zostanie również usługa dostępu do sieci
Internet.
Kwota 24.818 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 140.635 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/71/RPOPT/1FS001/WPF).

W-
0131/10/RPOPT/1FS00
3/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

16 500

Wydatki bieżące
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Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Środki przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów
drukowania, skanowania, faksowania, zakup akcesoriów komputerowych i
elektronicznych oraz na usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu.
Kwota 16.500 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 93.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/71/RPOPT/1FS003/WPF).

W-
0131/10/RPOPT/1FS00
4/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania PR RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

8 250

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na finansowanie
kosztów usługi serwisu systemu drukowania oraz skanowania i faksowania na
potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej, jak również usługi remontowe
sprzętu komputerowego i multimedialnego.
Kwota 8.250 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 46.750 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/71/RPOPT/1FS004/WPF).

W-
0131/10/RPOPT/1FS00
5/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

9 750

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wsparcie skierowane zostanie na zapewnienie odpowiedniego
potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego instytucji
związanych z realizacją RPO WŁ na lata 2014-2020. W ramach zadania
przewidziane jest finansowanie kosztów usługi serwisu systemu drukowania,
skanowania i faksowania oraz naprawy sprzętu komputerowego.
Kwota 9.750 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 55.250 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/71/RPOPT/1FS005/WPF).
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Departament Infrastruktury 153 371 953

600 Transport i łączność 133 774 327

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 95 641 918

W-0103/000001/WPF Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów
pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.

37 740 364

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na rekompensatę dla operatora
będącego podmiotem wewnętrznym, w związku z organizowaniem i
dotowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, które zgodnie z
ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym należą
do zadań własnych samorządu województwa.

W-0103/000007 Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do
realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych
na podstawie umów o świadczenie usług publicznych

4 800 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na naprawę kolejowych pojazdów
szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich,
objętych umową o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego wykonywanych w transporcie kolejowym.

W-0103/000057/WPF Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów
pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez
ŁKA Sp. z o. o.

53 101 554

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na rekompensatę z tytułu realizacji
kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych
przez ŁKA Sp. z o.o., zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2c ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Rekompensata wypłacona
zostanie przewoźnikowi, który w imieniu Województwa Łódzkiego będzie
realizował przewozy w ramach publicznego transportu kolejowego.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 38 132 409

W-010301/000001 Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi

16 132 409

Wydatki bieżące

Planowane wydatki związane z utrzymaniem jednostki przeznaczone zostaną
na:
- wynagrodzenia osobowe dla 185,10 etatów - 11.023.558 zł,
 do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2016
uwzględniając wzrost wynikający z planowanych wypłat jednorazowych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 835.125 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 2.055.000 zł;
- wydatki remontowe (m.in. konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, central
telefonicznych, samochodów służbowych, remonty pomieszczeń i budynków w
Rejonach i Obwodach Drogowych) - 235.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 1.978.726 zł,
które obejmują m.in. zakup prasy, biuletynów, publikacji, paliwa, sprzętu i
materiałów biurowych, energii elektrycznej, cieplnej, wody, usług dostępu do
sieci Internet, usług telekomunikacyjnych. Ponadto środki przeznaczone
zostaną na opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe i radiowo - telewizyjne,
monitoring obiektów, czynsz dotyczący wynajmu garażu, podróże służbowe
oraz podatek od nieruchomości.
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W-010301/000002 Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych 22 000 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych
obejmują:
- zakup usług remontowych (remonty nawierzchni bitumicznych, chodników,
przepustów, utwardzonych poboczy, sprzętu, barier i naprawa izolacji),
- zakup materiałów do utrzymania dróg (oznakowanie pionowe, materiały do
remontu chodników, poboczy i odwodnienia, zakup piasku, soli, paliwa),
- zakup usług obejmujących utrzymanie dróg (obsługa laboratoryjna, mapy i
wypisy, sygnalizacja świetlna, bariery energochłonne, wzmocnienie i
profilowanie poboczy, koszenie traw na poboczach dróg w miastach i na
drogach o wyższym standardzie utrzymania, zadrzewienie, odwodnienie,
wynajem sprzętu, odśnieżanie chodników, sprzątanie pasa drogowego,
pomiary).

700 Gospodarka mieszkaniowa 18 556 408

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18 556 408

W-0103/000002 Wydatki związane z ustanowieniem służebności gruntowej -
drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159

1 500

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów notarialnych
związanych z planowanym zawarciem umowy z Miastem Łódź na ustanowienie
służebności gruntowej dla dodatkowego dojazdu do nieruchomości położonej w
Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159.

W-0103/000004 Wydatki związane z przejmowaniem mienia przez
Województwo Łódzkie oraz wydatki związane z wyceną
nieruchomości Województwa Łódzkiego

12 000

Wydatki bieżące

Realizacja wyżej wymienionego zadania wynika z ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Planowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów sporządzenia
ewentualnych wycen nieruchomości Województwa Łódzkiego, wynagrodzenia
notariusza, opłat na rzecz Skarbu Państwa oraz opłat sądowych od wniosków
składanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego o założenie lub dokonanie
zmian w księgach wieczystych.

W-010302/000001 Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd
Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi

3 896 851

Wydatki bieżące

Planowane wydatki związane z utrzymaniem jednostki przeznaczone zostaną
na:
- wynagrodzenia osobowe dla 45 etatów - 2.465.956 zł,
kalkulacja wynagrodzeń uwzględnia wzrost wynikający z planowanych wypłat
jednorazowych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 180.500 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 504.891 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 40.080 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacje, drobne naprawy i usuwanie awarii) -
20.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 685.424 zł.

W-010302/000002 Utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd
Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi

13 612 600

Wydatki bieżące
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Planowane wydatki na utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd
Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi przeznaczone zostaną na:
- zakup energii - 3.800.000 zł;
- zakup usług remontowych (m.in.: serwis i konserwacja, naprawy i remonty
budynków wynikające z okresowych przeglądów, remont i czyszczenie
zbiorników p.poż. w budynku przy Al. Piłsudskiego 8) - 1.800.000 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. monitoring, sprzątanie, ochrona, dozór
techniczny, monitoring zagrożeń pożarowych, ogłoszenia prasowe i w mediach,
dzierżawa pojemników na odpady, opłaty eksploatacyjne i odbiór ścieków,
przeglądy budowlane nieruchomości zarządzanych przez ZNWŁ) - 5.534.700 zł;
- opłaty związane z podatkiem od nieruchomości - 700.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości -
1.777.900 zł.

W-010302/000020/WPF Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Województwa Łódzkiego

850 757

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
w Łodzi. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów
związanych z ubezpieczeniem majątkowym, komunikacyjnym i od
odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych, kosztów leczenia szpitalnego podczas zagranicznych podróży
służbowych oraz odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości z
wyłączeniem wojewódzkich osób prawnych.

W-
010302/10/RPOPT/1FS
001/WPF

Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul.
Traugutta 21/23 w Łodzi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

69 750

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach niniejszego zadania wydatki poniesione będą na
sfinansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej, cieplnej, zużycia wody oraz
kosztów sprzątania powierzchni biurowych i kosztów odprowadzenia ścieków,
obliczonych według klucza powierzchniowego stanowiącego 45,10% - udział
procentowy powierzchni zajmowanej przez Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego w powierzchni budynku położonego przy ul. Traugutta
21/23 w Łodzi przypadającej Województwu Łódzkiemu oraz 54,23% - udział
procentowy powierzchni zajmowanej przez Departament ds. Regionalnego
Programu Operacyjnego w powierzchni budynku położonego przy ul. Traugutta
21/23 w Łodzi przypadającej Województwu Łódzkiemu.
Kwota 69.750 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 395.250 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/71/RPOPT/1FS001/WPF).

W-
010302/10/RPOPT/1FS
002/WPF

Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul.
Tuwima 22/26 w Łodzi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

112 950

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach niniejszego zadania wydatki poniesione będą na
wynajem pomieszczeń biurowych w budynku położonym przy ul. Tuwima 22/26
w Łodzi na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej wraz z pokryciem
kosztów energii elektrycznej i sprzątania.
Kwota 112.950 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii



Budżet uchwalony na rok 2017

230

Europejskiej w kwocie 640.050 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/71/RPOPT/1FS002/WPF).

750 Administracja publiczna 1 041 218

75018 Urzędy marszałkowskie 1 041 218

W-0103/000003/WPF Dokumentacja przyszłościowa - Wsparcie procesów
organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze
Województwa Łódzkiego

640 718

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji
związanej ze wsparciem procesów organizowania publicznego pasażerskiego
transportu kolejowego, niezbędnych do poprawy funkcjonowania transportu
kolejowego na obszarze województwa łódzkiego w zakresie inwestycji
infrastrukturalnych realizowanych przez Zarządcę Infrastruktury kolejowej - PKP
PLK SA.

W-0103/000009/WPF Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego

100 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na badania potoków podróżnych
oraz badania ankietowe dotyczące zachowań komunikacyjnych mieszkańców
Województwa Łódzkiego. Efektem realizacji zadania będzie optymalizacja
wydatków ponoszonych na organizowanie publicznego transportu zbiorowego.

W-0103/000016 Opłaty notarialne i skarbowe 500

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów sądowych oraz
notarialnych dotyczących uzyskania odpisów lub poświadczeń dokumentów,
związanych z prowadzonym nadzorem właścicielskim nad Spółkami Przewozy
Regionalne Sp. z o.o. oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o..

W-0103/000047 Działania informacyjne dotyczące kolejowych przewozów
pasażerskich, audyty, ekspertyzy, analizy ekonomiczne

300 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na:
- wykonanie kontroli jakości usług przewozowych wykonywanych na zlecenie
Województwa Łódzkiego przez Operatora publicznego transportu zbiorowego w
transporcie kolejowym na obszarze województwa łódzkiego, w pociągach
objętych dofinansowaniem w ramach służby publicznej;
- wykonanie kontroli finansowej rozliczenia przedmiotu umowy o świadczenie
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanych w
transporcie kolejowym, w szczególności wykorzystania rekompensaty i jej
rozliczenia oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji wyżej
wymienionej umowy;
- wykonanie innych ekspertyz związanych z racjonalizacją przewozów
kolejowych.
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Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska 13 149 928

010 Rolnictwo i łowiectwo 9 855 626

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 8 611 316

W-010401/000001 Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

8 611 316

Wydatki bieżące

Wydatki związane z utrzymaniem jednostki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia osobowe dla 124,50 etatów - 5.911.697 zł,
kalkulacja wynagrodzeń uwzględnia planowane wypłaty jednorazowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 470.292 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 1.213.056 zł;
- wydatki remontowe - 33.550 zł,
które obejmują m.in.: naprawy i konserwacje komputerów i kserografów,
naprawy telefaksów i aparatów telefonicznych, naprawy sprzętu biurowego i
AGD, naprawy telefaksów i aparatów telefonicznych oraz samochodów,
konserwację dźwigów osobowych, systemów alarmowych, instalacji
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o., a także konserwację podestu
ruchomego,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki - 982.721 zł,
które obejmują m.in.: opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe
krajowe, wywóz nieczystości stałych, dozór budynku, monitoring, szkolenia,
utrzymanie porządku wewnątrz i na zewnątrz posesji, opłaty związane z
konwentami, konferencjami, seminariami, podatek od nieruchomości, a także
pokrycie kosztów uaktualnienia programów komputerowych i utrzymania strony
BIP.

01009 Spółki wodne 1 000 000

W-0104/000002 Dotacje dla Spółek wodnych 1 000 000

Wydatki bieżące

Planowane środki przeznaczone zostaną na dotacje dla Spółek Wodnych z
terenu województwa łódzkiego z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Zgodnie z uchwałą Nr LXI/1706/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26
października 2010 r. w sprawie przyjęcia trybu postępowania w zakresie
udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie
dotacji spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli
wykonania zadań, podział planowanych środków przeprowadzony zostanie na
podstawie złożonych wniosków, których termin składania upływa z dniem 31
stycznia 2017 roku.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 70 000

W-0104/000003 Opracowanie rejestru odmian roślin uprawnych dla
Województwa Łódzkiego

70 000

Wydatki bieżące

Planowana kwota przeznaczona zostanie na zlecenie przeprowadzenia
doświadczeń związanych z wyborem najważniejszych do uprawy dla
województwa łódzkiego gatunków roślin rolniczych, celem ochrony rolników
przed nieuczciwą konkurencją we wdrażaniu postępu odmianowego. System
PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe) ma za zadanie
monitorować wartość gospodarczych i użytkowych odmian po ich
zarejestrowaniu, zwłaszcza ze Wspólnotowego Katalogu. Po wejściu Polski do
Unii Europejskiej w legalnym obrocie nasiennym na terenie naszego kraju
znajduje się ogromna liczba odmian, z których wybór, nawet dla
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doświadczonego praktyka, jest bardzo trudny. Wobec powyższego niezbędne
jest zlecenie przedmiotowych badań.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 115 100

W-0104/OGR/000001 Dotacje na wykonywanie badań płodów rolnych oraz
dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych
(art. 22c ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych)

100 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na dotacje dla powiatów na
wykonywanie badań płodów rolnych uzyskiwanych na obszarach
ograniczonego użytkowania oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z
zakresu ochrony gruntów rolnych.

W-0104/OGR/000003 Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego
wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych

6 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na szkolenia organizowane dla
pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych, od których wymagana jest specjalistyczna wiedza m.in. z
zakresu prawa budowlanego, prawa wodnego, ustawy o drogach publicznych,
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W-0104/OGR/000004 Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb
samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących
zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i
leśnych

9 100

Wydatki bieżące

Planowane środki przeznaczone zostaną na opłacenie 12 miesięcznej asysty
technicznej do systemu komputerowego (,,TAXI+'') zakupionego w 2014 roku
oraz na opłatę abonamentową za internet mobilny.

01095 Pozostała działalność 59 210

W-010401/000005 Utrzymanie i wyposażenie Wojewódzkiego Magazynu
Przeciwpowodziowego i Kryzysowego

59 210

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane będzie przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Łodzi.
Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów:
- zakupu materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiałów niezbędnych do
utrzymania budynków magazynowych, paliwa, środków czystości oraz opłat
dot. obiektu WMPIK w Białaczowie),
- energii elektrycznej, wody i c.o.,
- usług remontowych, polegających na drobnych naprawach i konserwacjach, w
tym konserwacji systemu alarmowego i naprawie sprzętu uszkodzonego
podczas akcji przeciwpowodziowych i kryzysowych - 22.100 zł,
- pozostałych usług (przeglądy techniczne obiektów, przegląd gaśnic,
monitoring obiektów, okresowe przeglądy sprzętu, wywóz nieczystości),
- zakupu usług telefonii stacjonarnej,
- opłat z tytułu podatku od nieruchomości,
- opłat komunalnych.

750 Administracja publiczna 63 000

75018 Urzędy marszałkowskie 63 000
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W-0104/000005 Opracowanie Sprawozdania z Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Łódzkiego

20 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na opracowanie sprawozdania z
realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012,
zawierające ocenę stanu gospodarki odpadami w Województwie Łódzkim za
lata 2014-2016.

W-0104/000006 Wojewódzki konkurs ekologiczny 8 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na organizację konkursu na terenie
Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

W-0104/000055 Edukacja ekologiczna prowadzona dla przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa
łódzkiego

10 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki stanowią wkład własny w realizację ww. zadania. Na
sfinansowanie pozostałych kosztów związanych z realizacją zadania planuje się
pozyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W-0104/000056 Udział w imprezach zagranicznych 5 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na udział pracowników
Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w szkoleniach, seminariach i
konferencjach zagranicznych. Realizacja powyższego zadania pozwoli na
poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, w
tym nt. nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań.

W-0104/000060 Doskonalenie samorządowych kadr ochrony środowiska -
szkolenia oraz zakup prenumeraty dla pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

20 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki stanowią wkład własny w realizację ww. zadania. Na
sfinansowanie pozostałych kosztów związanych z realizacją zadania planuje się
pozyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody

3 231 302

92502 Parki krajobrazowe 3 231 302

W-0104/92502/000001 Utrzymanie bieżące jednostek - Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego

3 231 302

Wydatki bieżące

Wydatki związane z utrzymaniem jednostki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia osobowe dla 46 etatów - 2.014.887 zł,
kalkulacja wynagrodzeń uwzględnia planowane wypłaty jednorazowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 149.900 zł;
- honoraria - 2.000 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 425.100 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł;
- wydatki remontowe - 17.000 zł,
które obejmują m.in.: bieżące naprawy i konserwacje środków transportu i
sprzętu biurowego;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki - 617.415 zł,
które obejmują m.in.: zakup paliwa, artykułów biurowych, druków do
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dokumentacji finansowo - księgowej, papieru i tonerów, usług
telekomunikacyjnych, delegacje krajowe, podatek od nieruchomości, opłaty
sądowe i szkolenia.
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Departament Kultury i Edukacji 106 141 041

801 Oświata i wychowanie 29 520 069

80102 Szkoły podstawowe specjalne 579 472

W-0110/80102/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80102) 579 472

Wydatki bieżące

Planowane wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rafałówce,
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Ośrodku
Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu i zostaną przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe dla 7,79 etatów pedagogicznych - 413.689 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 38.710 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 90.073 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 37.000 zł.

80111 Gimnazja specjalne 112 851

W-0110/80111/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80111) 112 851

Wydatki bieżące

Planowane wydatki dotyczą Gimnazjum Specjalnego w Rafałówce,
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Ośrodku
Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu i zostaną przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe dla 1,65 etatów pedagogicznych - 84.200 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.277 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 18.014 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 4.360 zł.

80130 Szkoły zawodowe 6 860 982

W-0110/80130/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80130) 6 860 982

Wydatki bieżące

Planowane wydatki dotyczą dwunastu jednostek oświatowych, w tym:
  1. Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi,
  2. Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja
Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,
  3. Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie
Mazowieckim, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim,
  4. Samorządowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Tomaszowie
Mazowieckim, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim,
  5. Samorządowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łodzi, wchodzącej w
skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego
w Łodzi,
  6. Szkoły Policealnej Nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. M.
Skłodowskiej-Curie w Łodzi, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia
Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi,
  7. Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w
Łodzi, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych
Technologii w Łodzi,
  8. Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja
Kopernika w Łowiczu, wchodzącej w skład Łowickiego Centrum Kształcenia
Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu,
  9. Łowickiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w
Łowiczu, wchodzącej w skład Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego
Województwa Łódzkiego w Łowiczu,
  10. Sieradzkiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w
Sieradzu, wchodzącej w skład Sieradzkiego Centrum Kształcenia Ustawicznego
Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
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  11. Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
wchodzącej w skład Sieradzkiego Centrum Kształcenia Ustawicznego
Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
  12. Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych
w Zgierzu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji
Zawodowych w Zgierzu
i zostaną przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe dla 138,56 etatów, w tym 124,93 etatów
pedagogicznych - 4.905.450 zł,
do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2016,
uwzględniając planowane wypłaty jednorazowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 446.446 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 879.510 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 500 zł;
- wydatki remontowe - 1.500 zł,
środki zaplanowano dla:
Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi - 1.000 zł, z przeznaczeniem
na bieżące naprawy i wydatki związane z naprawą sprzętu biurowego,
doraźnymi remontami i pracami konserwacyjnymi,
Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim - 500 zł, z przeznaczeniem na bieżące naprawy i
wydatki związane z doraźnymi remontami i pracami konserwacyjnymi;
- pozostałe wydatki bieżące - 627.576 zł.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego

4 847 874

W-0110/80140/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80140) 4 812 234

Wydatki bieżące

Planowane wydatki dotyczą pięciu placówek oświatowych, w tym:
 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w
Łodzi,
 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w
Tomaszowie Mazowieckim,
 3. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi,
 4. Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w
Łowiczu,
 5. Sieradzkiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w
Sieradzu,
i zostaną przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe dla 62,33 etatów, w tym 10,57 etatów
pedagogicznych - 2.303.760 zł,
do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2016,
uwzględniając planowane wypłaty jednorazowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 309.538 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 438.774 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 35.500 zł;
- wydatki remontowe - 4.300 zł,
   środki zaplanowano dla:
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w
Łodzi - 500 zł, z przeznaczeniem na bieżące naprawy maszyn biurowych,
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w
Tomaszowie Mazowieckim - 1.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące naprawy i
wydatki związane z doraźnymi remontami i pracami konserwacyjnymi,
Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w
Łowiczu - 1.800 zł, z przeznaczeniem na bieżące naprawy i wydatki związane z
doraźnymi remontami i pracami konserwacyjnymi,
Sieradzkiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w
Sieradzu - 500 zł, z przeznaczeniem na bieżące naprawy i wydatki związane z
doraźnymi remontami i pracami konserwacyjnymi,
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi - 500
zł, z przeznaczeniem na bieżące naprawy i wydatki związane z doraźnymi
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remontami i pracami konserwacyjnymi;
- pozostałe wydatki bieżące - 1.720.362 zł.

W-
011031/10/PWRPO/1FS
002/WPF

Realizacja projektu pn. "Wygraj swoją przyszłość: Nauka
Praktyka Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie
zawodowe - wkład własny

35 640

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja,
Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe,
Poddziałanie XI.3.1 - Kształcenie zawodowe.
Środki planowane w wysokości 35.640 zł pochodzić będą ze środków własnych
Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wygraj swoją przyszłość: Nauka
Praktyka Praca". Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2018. Celem
projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych słuchaczy kierunków:
higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu, technik elektroradiolog, technik
masażysta, technik usług kosmetycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki w kwocie 35.640 zł
poniesione zostaną na:
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 5.333 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 1.032 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 28.775 zł, obejmujące zadania związane z
organizacją staży u pracodawców dla 60 słuchaczy, kursów kompetencji
zawodowych dla 60 słuchaczy, szkoleń specjalistycznych dla 20 nauczycieli
kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni dla 5 kierunków
kształcenia.
Kwota 35.640 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysokości
10% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w części
Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 307.980 zł oraz
współfinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 18.116 zł, stanowiący łącznie
90% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-
011031/71/PWRPO/1FS002/WPF).

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 1 113 244

W-0110/80144/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80144) 1 113 244

Wydatki bieżące

Planowane wydatki dotyczą dwóch jednostek:
  1. Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym
Rehabilitacyjno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w
Rafałówce,
  2. Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu
 i zostaną przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe dla 13,30 etatów, w tym 1 etat pedagogiczny -
551.500 zł,
do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2016,
uwzględniając planowane wypłaty jednorazowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 61.343 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 104.239 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.500 zł;
- wydatki remontowe - 500 zł;
   środki zaplanowano dla Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w
Zgierzu z przeznaczeniem na wydatki związane z doraźnymi remontami i
pracami konserwacyjnymi,
- pozostałe wydatki bieżące - 388.162 zł.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 126 944

W-0110/80146/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80146) 6 993 350
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Wydatki bieżące

Planowane wydatki dotyczą pięciu placówek zajmujących się dokształcaniem i
doskonaleniem nauczycieli w różnych formach pozaszkolnych:
   1. Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,
   2. Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie
Trybunalskim,
   3. Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu,
   4. Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach,
   5. Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu,
wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w
Zgierzu,
i zostaną przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe dla 100,07 etatów, w tym 61,62 etatów
pedagogicznych - 4.475.190 zł,
do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2016,
uwzględniając planowane wypłaty jednorazowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 392.919 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 893.086 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 218.000 zł;
- wydatki remontowe - 10.900 zł,
środki zaplanowano dla:
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi - 3.000 zł, z
przeznaczeniem na wykonanie konserwacji i napraw sprzętu biurowego, m.in.
komputerów, kserokopiarek, urządzeń poligraficznych oraz na wydatki związane
z doraźnymi remontami i pracami konserwacyjnymi,
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim -
1.400 zł, z przeznaczeniem na bieżące naprawy i konserwacje,
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu - 500 zł, z
przeznaczeniem na bieżące naprawy i konserwacje,
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach - 6.000 zł,
z przeznaczeniem na bieżące naprawy i wydatki związane z pracami
konserwacyjnymi;
- pozostałe wydatki bieżące - 1.003.255 zł.

W-0110/80146/000002 Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym
organizacja systemu doradztwa zawodowego

133 594

Wydatki bieżące

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela w przedmiotowym zadaniu zaplanowano
wydatki na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Środki w wysokości 46.500 zł zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z
zatrudnieniem w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa
Łódzkiego w Łodzi doradcy metodycznego, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe dla 0,56 etatu pedagogicznego - 37.900 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.600 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne - 6.000 zł.
Pozostałe środki w wysokości 87.094 zł zostaną rozdysponowane dla
poszczególnych jednostek oświatowych Województwa Łódzkiego po przyjęciu
przez Zarząd Województwa Łódzkiego "Planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Samorząd Województwa Łódzkiego".

80147 Biblioteki pedagogiczne 7 053 021

W-0110/80147/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80147) 7 053 021

Wydatki bieżące

Planowane wydatki dotyczą czterech bibliotek pedagogicznych oraz ich filii, w
tym:
   1. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. T. Kotarbińskiego w Łodzi,
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   2. Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim,
   3. Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu,
   4. Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach,
i są przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe dla 131,33 etatów, w tym 93,70 etatów
pedagogicznych - 4.413.405 zł,
do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2016,
uwzględniając planowane wypłaty jednorazowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 425.606 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 942.523 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.400 zł;
- wydatki remontowe - 12.000 zł,
środki zaplanowano dla:
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. T. Kotarbińskiego w Łodzi - 500 zł, z
przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, m.in. komputerów,
kserokopiarek, urządzeń introligatorskich, systemów monitoringowych,
Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim - 500 zł, z przeznaczeniem
na naprawy sprzętu biurowego, m.in. komputerów, kserokopiarek oraz na
wydatki związane z doraźnymi remontami i pracami konserwacyjnymi,
Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu - 6.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące
naprawy i konserwacje sprzętu, m.in. konserwację wind, sprzętu p.poż.,
kserokopiarki, instalacji alarmowej,
Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach - 5.000 zł, z przeznaczeniem na
naprawy sprzętu biurowego, m.in. komputerów, kserokopiarek oraz na wydatki
związane z doraźnymi remontami i pracami konserwacyjnymi,
- pozostałe wydatki bieżące - 1.257.087 zł.

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1 401 012

W-0110/80151/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80151) 1 401 012

Wydatki bieżące

Planowane wydatki dotyczą siedmiu placówek zajmujących się dokształcaniem
i doskonaleniem nauczycieli w różnych formach pozaszkolnych, w tym:
 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w
Łodzi,
 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w
Tomaszowie Mazowieckim,
 3. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi,
 4. Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w
Łowiczu,
 5. Sieradzkiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w
Sieradzu,
 6. Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja
Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,
 7. Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu,
i zostaną przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe dla 31,05 etatów pedagogicznych - 1.059.322 zł,
do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2016,
uwzględniając planowane wypłaty jednorazowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29.673 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 212.137 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 99.880 zł.

80195 Pozostała działalność 424 669

W-0110/000001 Wypłaty wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w
komisjach egzaminacyjnych

1 920

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wypłaty wynagrodzeń dla
ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych do
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przeprowadzenia postępowań związanych z awansem zawodowym nauczycieli
na stopień nauczyciela mianowanego.

W-0110/000002 Fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek
oświatowych

26 795

Wydatki bieżące

Ustawa Karta Nauczyciela przewiduje zabezpieczenie środków w wysokości
1% planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli z przeznaczeniem
na fundusz nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy
dydaktycznej. Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli przyjętym
przez Zarząd Województwa Łódzkiego, 20% zabezpieczonej kwoty pozostaje w
dyspozycji Marszałka Województwa Łódzkiego, a 80% ujęto w planie wydatków
jednostek oświatowych.

W-0110/000003 Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej 11 000

Wydatki bieżące

W powyższym zadaniu zaplanowana została kwota w wysokości 11.000 zł z
przeznaczeniem na organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

W-0110/000004 Stypendia naukowe Samorządu Województwa Łódzkiego dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół
wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją

112 000

Wydatki bieżące

Planowane środki w wysokości 112.000 zł przeznaczone zostaną na stypendia
naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół
wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją.

W-0110/000005 Zakup licencji oraz pakietu szkoleń dotyczących programu
oświatowego Vulcan

52 897

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów szkoleń i opłaty
licencyjnej dotyczącej programu oświatowego Vulcan, który funkcjonuje we
wszystkich jednostkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd
Województwa Łódzkiego.

W-0110/000010 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 40 192

Wydatki bieżące

W przedmiotowym zadaniu zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W-0110/000130 Organizacja konferencji i spotkań związanych z realizacją
zadań z zakresu oświaty i wychowania

11 760

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na organizację konferencji i spotkań
podsumowujących nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego. Środki zostaną
przeznaczone na wynajem sal oraz catering.

W-
0110/10/PWRPO/1FS00
2

Zabezpieczenie wkładu własnego dla jednostek oświatowych
podległych Samorządowi WŁ na realizację projektów w ramach
Działania XI.3 Kształcenie zawodowe

150 000

Wydatki bieżące

Środki zaplanowane w wysokości 150.000 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego i zostały zabezpieczone na realizację
projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja,
Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.
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W-
0110/10/RPOPT/1FS001
/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

18 105

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na podniesienie
jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach zawodowych województwa
łódzkiego. Podprojekt obejmuje organizację i przeprowadzenie cyklu wydarzeń
pod hasłem: "Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna
szkoła szyta na miarę współczesnej gospodarki". Wydarzenie to przyczyni się
do wymiany cennych doświadczeń pomiędzy partnerami procesu kształcenia
zawodowego.
Kwota 18.105 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 102.595 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0110/71/RPOPT/1FS001/WPF).

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 265 647

85410 Internaty i bursy szkolne 2 235 647

W-0110/85410/000001 Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy
jednostkach oświatowych

211 089

Wydatki bieżące

Planowane wydatki dotyczą internatu funkcjonującego przy Szkole Policealnej
Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie
Trybunalskim i zostaną przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe dla 3,40 etatów, w tym 1,40 etatów pedagogicznych -
113.462 zł,
do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2016;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.065 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 23.967 zł;
- wydatki remontowe - 300 zł,
  środki zaplanowano m.in. z przeznaczeniem na bieżące naprawy, doraźne
remonty i konserwacje;
- pozostałe wydatki bieżące - 61.295 zł.

W-0110/85410/000003 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (85410) 2 024 558

Wydatki bieżące

Planowane wydatki dotyczą czterech jednostek, w tym:
  1. Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi,
  2. Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu,
  3. Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
  4. Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim,
i zostaną przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe dla 29,62 etatów, w tym 10,62 etatów
pedagogicznych - 1.088.781 zł,
do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2016,
uwzględniając planowane wypłaty jednorazowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 103.601 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 199.120 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.500 zł;
- wydatki remontowe - 6.700 zł,
 środki zaplanowano dla:
Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - 1.800 zł, m.in. z
przeznaczeniem  na bieżące naprawy i konserwacje platformy do
przemieszczania osób niepełnosprawnych,
Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu - 600 zł, m.in. z
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przeznaczeniem na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu biurowego,
Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu - 3.900 zł, m.in. z
przeznaczeniem na konserwacje instalacji elektrycznej, sanitarnej, cieplnej i
windy oraz drobne naprawy i konserwacje,
Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim - 400
zł, m.in. z przeznaczeniem na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu
biurowego,
- pozostałe wydatki bieżące - 623.856 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 30 000

W-0110/85416/000001 Wypłata stypendiów dla uczniów 30 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wypłaty świadczeń materialnych
o charakterze motywacyjnym w postaci stypendiów za wyniki w nauce oraz za
osiągnięcia sportowe.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 74 355 325

92106 Teatry 39 400 000

W-0110/000008 Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza
w Łodzi

9 400 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących kosztów
statutowej działalności Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi.

W-0110/000009 Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi 27 500 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących kosztów
statutowej działalności Teatru Wielkiego w Łodzi.

W-0110/000018 Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru
Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji XXIV Łódzkich
Spotkań Baletowych 2017

2 500 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji
"XXIV Łódzkich Spotkań Baletowych". "Łódzkie Spotkania Baletowe" to
pierwszy międzynarodowy festiwal baletowy w Polsce. Spotkania odbywają się
co dwa lata i zgodnie ze swoim artystycznym założeniem, są miejscem
konfrontacji aktualnych trendów w światowej sztuce baletowej i najważniejszych
osiągnięć we współczesnej choreografii. Podczas Łódzkich Spotkań
Baletowych publiczność z województwa łódzkiego, a także z całego kraju, ma
niepowtarzalną okazję zobaczyć na żywo w Teatrze Wielkim w Łodzi
najciekawsze występy uznanych zespołów baletowych z całego świata.

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 13 300 000

W-0110/000015 Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A.
Rubinsteina w Łodzi

13 000 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących kosztów
statutowej działalności Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi.

W-0110/000029 Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla
Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów
organizacji 18. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii
Łódzkiej "Kolory Polski"

300 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie kosztów
organizacji 18. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory
Polski".
Festiwal jest przedsięwzięciem łączącym kulturę wysoką z turystyką i
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marketingiem miejsc. Wakacyjny cykl weekendowych koncertów odbywających
się w najpiękniejszych miejscach województwa łódzkiego wzbogacony jest o
wycieczki turystyczne organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.
Festiwal przedstawia wyjątkowe pod kątem historycznym, kulturowym i
przyrodniczym miejsca oraz różnorodne style, gatunki i epoki muzyczne.
Festiwal zbliża odległe historycznie i kulturowo regiony, które decyzją
administracyjną zostały objęte granicą województwa łódzkiego. Uruchomienie i
utrzymywanie mechanizmów rozwijających "turystykę muzyczną" daje okazję
do odkrywania małych ojczyzn i podniesienia świadomości uroku i potencjału
wynikającego z historii i atrakcji turystycznych regionu łódzkiego w kontakcie z
muzyką.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 520 000

W-0110/000021 Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury 4 520 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących kosztów
działalności statutowej Łódzkiego Domu Kultury.

92116 Biblioteki 5 362 000

W-0110/000022 Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

5 292 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących kosztów
działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J.
Piłsudskiego w Łodzi.

W-0110/000033 Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie kosztów organizacji
obchodów jubileuszu 100-lecia Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

70 000

Wydatki bieżące

W 2017 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Łodzi obchodzić będzie jubileusz 100-lecia istnienia.
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji
zaplanowanych z tej okazji wydarzeń i imprez okolicznościowych, m.in.:
konferencji naukowej, organizacji 150-lecia rocznicy urodzin Marszałka Józefa
Piłsudskiego, wydania Księgi jubileuszowej oraz innych publikacji
okolicznościowych.

92118 Muzea 10 819 325

W-0110/000026 Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i
Etnograficznego w Łodzi

4 200 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących kosztów
działalności statutowej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

W-0110/000027 Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi 6 572 250

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących kosztów
działalności statutowej Muzeum Sztuki w Łodzi.

W-0110/000044/WPF Dotacja dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na
częściowe pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.:
(CO)OPERACJA W (CO)ALICJI

47 075

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wkładu własnego
w realizację przez Muzeum Sztuki w Łodzi zadania pn.: (CO)OPERACJA W
(CO)ALICJI.
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Muzeum Sztuki w Łodzi uzyskało dofinansowanie wniosku złożonego w
konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu
Bardzo Młoda Kultura na realizację zadania pn.: (CO)OPERACJA W (CO)
ALICJI, tym samym otrzymało status operatora regionalnego w województwie
łódzkim w zakresie edukacji regionalnej. Całkowity koszt realizacji zadania w
latach 2016 - 2018 wyniesie 1.138.510, w tym dofinansowanie z NCK wyniesie
844.000 zł.

92195 Pozostała działalność 954 000

W-0110/000035 Nagrody wręczane w imieniu Marszałka Województwa
Łódzkiego

150 000

Wydatki bieżące

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego przyznawane będą za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Nagrody mają na
celu wyróżnienie i uhonorowanie osób i podmiotów, w sposób szczególny
przyczyniających się do rozwoju kultury i promocji województwa łódzkiego. W
2017 roku przewiduje się m.in. uhonorowanie wieloletnich pracowników
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z
okazji jubileuszu 100-lecia istnienia instytucji.

W-0110/000036 Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia
artystyczne

70 000

Wydatki bieżące

Planowane środki przeznaczone będą na stypendia artystyczne dla uczniów
szkół artystycznych oraz studentów uczelni artystycznych. Stypendia zostaną
przyznane w kategoriach "uczeń" i "młody twórca". Celem przyznania
stypendiów jest umożliwienie rozwoju artystycznego, a także umożliwienie
zrealizowania projektu artystycznego.

W-0110/000041 Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego

700 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wspieranie wojewódzkich zadań
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowanych przez
organizacje pozarządowe, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118
ze zm.).

W-0110/000046 Organizacja uroczystości inauguracji Sezonu Kulturalnego
2017/2018 w Województwie Łódzkim

34 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na organizację uroczystości
związanej z Inauguracją Sezonu Kulturalnego 2017/2018 w Województwie
Łódzkim.
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Departament Sportu i Turystyki 6 106 250

630 Turystyka 961 250

63095 Pozostała działalność 961 250

W-0136/000001 Składka członkowska w Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Łódzkiego

170 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na opłacenie rocznej składki
członkowskiej w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego,
która przeznaczona zostanie m.in. na: organizację wojewódzkich imprez
turystycznych, badania ruchu turystycznego oraz zadania, które są zgodne ze
statutem ROT WŁ i wpisują się w zakres zadań związanych z rozwojem
turystycznym Województwa Łódzkiego.

W-0136/000002 Tworzenie Wojewódzkiego Systemu Szlaków Turystycznych 130 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z
kontynuacją przedsięwzięć związanych z tworzeniem i znakowaniem szlaków
turystycznych i rekreacyjnych, w tym: wodnych, rowerowych, konnych,
pieszych, kulturowych oraz rekreacyjnych tras biegowych. W zakresie szlaków
turystycznych koszty poniesione zostaną m.in. na: tworzenie dokumentacji
szlaków, zakup tablic i znaków, oznakowanie szlaków w terenie, konserwację
istniejących szlaków, wydanie broszur, ulotek oraz folderów
upowszechniających turystykę aktywną na terenie województwa.

W-0136/000004 Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i
krajoznawstwa

150 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na dotacje celowe na zadania z
zakresu turystyki i krajoznawstwa zlecane do realizacji  organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego i udzielone będą w oparciu o
zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.).

W-0136/000010 Popularyzacja informacji turystycznej o województwie 190 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- honoraria - 5.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.500 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 183.500 zł,
w tym m.in. na: opracowanie i druk tematycznych wydawnictw, materiały
stanowiące wizytówkę regionu, które prezentowane będą podczas targów,
wystaw turystycznych w kraju i za granicą. W 2017 roku planowane są również
audycje i programy turystyczne oraz publikacje artykułów.

W-0136/000012 Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego
produktu turystycznego

160 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na :
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 155.000 zł,
w tym m.in. na: opłaty z tytułu dzierżawy gruntów leśnych przeznaczonych pod
miejsca postojowe na szlaku konnym, uzupełnienie i odnowę oznakowania
trasy szlaku, tablic informacyjnych i bilbordów, analizę przejezdności i stanu
technicznego elementów infrastruktury Łódzkiego Szlaku Konnego, działania
promocyjne (organizacja konkursów, warsztatów, szkoleń).
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W-0136/000018 Organizacja i udział w imprezach turystycznych, konferencjach,
warsztatach, seminariach, szkoleniach dotyczących turystyki i
krajoznawstwa oraz udział w targach turystycznych

161 250

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 160.250 zł,
w tym m.in. na wynajem powierzchni targowych, zabudowę stoiska, organizację
konferencji, usługi związane z produkcją materiałów promujących region łódzki,
podróże służbowe krajowe i zagraniczne.
Celem realizacji zadania jest wymiana doświadczeń, przekazywanie informacji
nt. priorytetowych obszarów w turystyce, kierunków rozwoju turystyki w kraju i
regionie, nawiązywanie współpracy na rzecz tworzenia warunków do rozwoju
turystyki w województwie łódzkim. Ponadto udział w targach turystycznych ma
na celu wykreowanie regionu łódzkiego jako atrakcyjnego pod względem
turystycznym.

926 Kultura fizyczna 5 145 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 145 000

W-0136/000005 Upowszechnianie i promowanie rozwoju kultury fizycznej i
sportu

1 215 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na dotacje celowe dla organizacji
prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację
zadań w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ujętych w
Programie Współpracy Województwa Łódzkiego z organizacjami
pozarządowymi na rok 2017. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane
będą zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 poz.239 ze zm.) i zostaną
przekazane przede wszystkim na realizację cyklicznych projektów, których
celem jest podejmowanie i popieranie inicjatyw oraz działań sprzyjających
rozwojowi kultury fizycznej, a w szczególności propagowanie aktywności
ruchowej wśród mieszkańców województwa.
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:
- "Łódzkie promuje bieganie" - projekt zakładający popularyzację biegania jako
najprostszej formy aktywności ruchowej wśród mieszkańców województwa
łódzkiego, realizowany jako cykl biegów ulicznych i przełajowych,
- "Orlikową Ligę Mistrzów" - cykl zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim,
organizowanych w różnych dyscyplinach sportowych, realizowanych na
obiektach sportowych typu "Orlik",
- organizację ważnych wydarzeń/imprez sportowych - zadanie adresowane jest
przede wszystkim dla klubów sportowych, będących organizatorami ważnych
dla sportu łódzkiego wydarzeń sportowych, które odbędą się na terenie
województwa łódzkiego. Dotacje zostaną przekazane na organizację Mistrzostw
Świata, Europy czy Polski w wybranych dyscyplinach. Organizowanie takich
imprez jest doskonałą okazją do prezentacji bazy sportowej województwa,
upowszechniania poszczególnych dyscyplin sportu, prezentacji osiągnięć
sportowych regionu, jak również okazją do promocji walorów i osiągnięć
województwa,
- sport w środowisku akademickim realizowany jako współzawodnictwo
sportowe uczelni wyższych.
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na organizację i udział
w szkoleniach i warsztatach, organizację kampanii społecznych, konferencji,
debat, wynajem sal szkoleniowych i konferencyjnych, zakup usług
cateringowych oraz podróże służbowe krajowe.
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W-0136/000006/WPF Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez
realizację wieloletnich projektów systemowych

3 130 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na dotacje celowe dla organizacji
prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację
wieloletnich projektów w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
które zostaną również ujęte w Wieloletnim Programie Współpracy Województwa
Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020. Dotacje dla
organizacji pozarządowych udzielane będą zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016
poz. 239 ze zm.). W ramach zaplanowanych środków będą realizowane
następujące projekty:
- program interdyscyplinarnego szkolenia i współzawodnictwa młodzieży
uzdolnionej sportowo w województwie łódzkim, realizowany dla kadr
wojewódzkich i narodowych w ramach ogólnopolskiego systemu sportu
młodzieżowego,
- rozwój i upowszechnianie sportu szkolnego wśród dzieci i młodzieży szkolnej
w tym młodzieży niepełnosprawnej,
- rozwój i upowszechnianie sportu na terenach wiejskich i małych miast wśród
mieszkańców województwa łódzkiego, w tym osób niepełnosprawnych,
- realizacja ogólnopolskich programów dotyczących rozwoju sportu
powszechnego, jako podstawy nowych rozwiązań systemowych w dziedzinie
kultury fizycznej przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki - programy
Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada oraz Licealiada.
Realizacja zadania ma na celu wszechstronny rozwój psychofizyczny i
zdrowotny mieszkańców województwa oraz ich równy dostęp do różnych form
kultury fizycznej, bez względu na wiek, płeć oraz stopień i rodzaj
niepełnosprawności.

W-0136/000008 Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego 800 000

Wydatki bieżące

Wydatki zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj.
Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), uchwałą Nr LIII/941/14 Sejmiku
Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu przyznawania nagród dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym oraz uchwałą Nr LIII/942/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród
zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym.
W 2017 roku wydatki zostaną przeznaczone na wypłatę jednorazowych nagród
dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów, których
zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym.
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Departament Polityki Zdrowotnej 5 716 500

750 Administracja publiczna 185 000

75018 Urzędy marszałkowskie 185 000

W-0108/000003 Realizacja działań z zakresu profilaktyki chorób, edukacji
zdrowotnej i promocji zdrowia w ramach Strategii Polityki
Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

185 000

Wydatki bieżące

Niniejsze zadanie koncentruje się na realizacji "Planu działań w zakresie
edukacji zdrowotnej dla mieszkańców województwa łódzkiego na 2017 rok",
który został przygotowany w ramach "Planu działań z zakresu profilaktyki
chorób i promocji zdrowia dla Województwa Łódzkiego" opracowanego dla
realizacji celu strategicznego 2 - "Poprawa skuteczności działań z zakresu
profilaktyki chorób i promocji zdrowia" określonego w Strategii Polityki
Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.
Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. "Łódzkie
ma pomysł na zdrowie", który został przedstawiony w sposób szczegółowy w
planie działań w zakresie edukacji zdrowotnej. W ramach projektu przewidziano
promocję zdrowia psychicznego, organizację innych działań profilaktycznych i
edukacyjnych, w tym powiązanych z obchodami ważnych dla zdrowia dni
(Łódzkie dla Światowego Dnia Zdrowia, Łódzkie dla Światowego Dnia Wzroku i
Łódzkie dla profilaktyki raka piersi), edukację i promocję zdrowia poprzez media
internetowe, jak również działania typu: organizacja zajęć teoretycznych i
praktycznych z instruktorami Nordic Walking wraz ze spacerami przez region i
przez Łódź.
Podejmowane działania będą miały na celu kształtowanie świadomości
prozdrowotnej mieszkańców regionu, zwiększenie aktywności akcji
profilaktycznych, zachęcenie mieszkańców do dbania zarówno o własne
zdrowie, jak również do aktywności fizycznej.
W związku z ich prowadzeniem, planuje się zakup materiałów promocyjnych lub
innych przedmiotów związanych z promocją organizowanych działań.

851 Ochrona zdrowia 5 531 500

85148 Medycyna pracy 4 683 000

W-0108/000026 Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej,
uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową

129 515

Wydatki bieżące

Wydatki zaplanowano na realizację zadań wynikających z art. 6 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy.

W-0108/000027 Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i
orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej

31 850

Wydatki bieżące

Wydatki zaplanowano na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny
Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi, zadań wynikających z art. 6
ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy.

W-0108/000029 Wydatki związane z dotowaniem zadań z zakresu medycyny
pracy wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny
Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi

2 660 000

Wydatki bieżące

Środki zostały zaplanowane zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 czerwca 1997
roku o służbie medycyny pracy z przeznaczeniem na:
- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy -
516.200 zł,
- wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób
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realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie  i
w sposób określony w ustawie - 834.400 zł,
- prowadzenie podyplomowego kształcenia w zakresie medycyny pracy, z
wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do
kompetencji innych jednostek - 112.400 zł,
- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób
zawodowych - 568.400 zł,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy - 290.400 zł,
- współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i
promocji zdrowia - 155.500 zł,
- udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i
funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw
związanych z ochroną zdrowia pracujących - 20.900 zł,
- prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie
medycyny pracy - 5.300 zł.,
- przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji
służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek
organizacyjnych tej służby - 74.500 zł,
- gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w
rejestrach, o których mowa w art.10 ustawy o służbie medycyny pracy oraz
dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy,
zarejestrowanych na terenie województwa - 82.000 zł.

W-0108/000030 Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na
choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną
pracą

45 050

Wydatki bieżące

Wydatki zaplanowano na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny
Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi, zadań wynikających z art. 6
ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy.

W-0108/000041 Wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów i uczestników
studiów doktoranckich oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
zawodowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie
praktycznej nauki zawodu, studiów lub kursów są narażeni na
działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub
niebezpiecznych dla zdrowia

1 700 585

Wydatki bieżące

Wydatki zaplanowano na realizację zadań wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy.

W-0108/000287 Wydatki ponoszone na realizację zadań z zakresu medycyny
pracy wykonywane przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr
med. Jerzego Nofera w Łodzi

116 000

Wydatki bieżące

Wydatki zaplanowano na realizację przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr
med. Jerzego Nosfera w Łodzi, zadań wynikających z art. 20 a pkt 1 lit. b
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy, tj. m.in. na:
orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach
zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza
zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, orzekanie w
przypadkach zakwestionowania treści orzeczeń lekarskich dotyczących chorób
zawodowych wydanych przez jednostki uprawnione do orzekania o chorobach
zawodowych, udzielanie dodatkowych konsultacji na wniosek właściwego
inspektora sanitarnego.
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85149 Programy polityki zdrowotnej 598 500

W-0108/000001 Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc 150 000

Wydatki bieżące

Program realizowany będzie na podstawie art. 48 i 48b ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa.
Program skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 55 -
80 lat, którzy palą od co najmniej 30 lat, przynajmniej jedną paczkę papierosów
dziennie lub palili w przeszłości i rzucili palenie najpóźniej 15 lat temu, bez
wcześniejszych objawów choroby nowotworowej. W ramach programu pacjent
będzie mógł skorzystać z dwóch konsultacji lekarskich oraz wykonać
niskodawkowe badanie tomografem komputerowym (LDCT) klatki piersiowej. W
ramach edukacji zdrowotnej, pacjent zostanie poinformowany m.in. o
korzyściach wynikających z zaprzestania palenia oraz możliwych sposobach
leczenia uzależnienia od nikotyny.
Nowotwory są jedną z grup chorób stwarzających największe zagrożenie dla
życia mieszkańców Polski. Także w województwie łódzkim, od wielu lat rak płuc
jest najczęściej występującym oraz powodującym największą liczbę zgonów
nowotworem złośliwym.
Na 2017 rok zaplanowano czwartą edycję programu. Potrzeba kontynuacji
realizacji Programu wynika z zapisów "Planu działań z zakresu profilaktyki
chorób i promocji zdrowia dla Województwa Łódzkiego" opracowanego w
ramach realizacji celu strategicznego 2. pn.: "Poprawa skuteczności działań z
zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia", określonego w dokumencie pn.:
"Strategia Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020".

W-0108/000033 Program zapobiegania chorobom układu krążenia 50 000

Wydatki bieżące

Program realizowany będzie na podstawie art. 48 i 48b ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa.
Podstawowym celem "Programu zapobiegania chorobom układu krążenia" jest
poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia wśród
uczniów ostatnich klas podstawowych i/lub pierwszych klas gimnazjum z terenu
województwa łódzkiego poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych.
Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów, zarówno wśród
mężczyzn, jak i kobiet w kraju i regionie łódzkim.
Program został ujęty w "Planie działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji
zdrowia dla Województwa Łódzkiego" oraz "Planie działań w zakresie edukacji
zdrowotnej dla mieszkańców województwa łódzkiego" opracowanych w ramach
realizacji celu strategicznego 2 pn.: "Poprawa skuteczności działań z zakresu
profilaktyki chorób i promocji zdrowia", określonego w dokumencie pn.:
"Strategia Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020".

W-0108/000115 Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych
z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa
łódzkiego

298 500

Wydatki bieżące

Program realizowany będzie na podstawie art. 48 i 48b ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa.
Obserwowane w województwie zjawisko starzenia się społeczeństwa ma
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istotny wpływ na kształtowanie się zachorowalności i chorobowości, w
szczególności na choroby przewlekłe, tj. choroby układu krążenia, układu
oddechowego, pokarmowego, nowotwory i schorzenia narządu ruchu. Tym
samym determinuje ono ilość i rodzaj świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń
rehabilitacji medycznej, z których korzystają mieszkańcy województwa
łódzkiego. Przedmiotowy Program został opracowany w odpowiedzi na
konieczność poprawy dostępności do świadczeń ambulatoryjnej rehabilitacji
leczniczej, a tym samym zapewnienia możliwości jak najszybszego rozpoczęcia
usprawniania pacjentów tj. zastosowania zabiegów rehabilitacyjnych w
momencie wystąpienia incydentu chorobowego, a nie kilka tygodni lub miesięcy
później. Pozwoli to zapobiegać poważniejszym konsekwencjom zdrowotnym i o
wiele wyższym kosztom powrotu do pełnego zdrowia.
Adresatami Programu są dorośli mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy
posiadają ważne skierowanie do poradni rehabilitacyjnej, wystawione przez
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach Programu pacjenci będą mogli
skorzystać z porady lekarskiej rehabilitacyjnej oraz maksymalnie 5 zabiegów
fizjoterapeutycznych dziennie przez okres 2 tygodni (10 dni).
Na rok 2017 zaplanowano trzecią edycję programu. Potrzeba kontynuacji
realizacji Programu wynika z zapisów "Planu działań z zakresu profilaktyki
chorób i promocji zdrowia dla Województwa Łódzkiego" opracowanego w
ramach realizacji celu strategicznego 2 pn.: "Poprawa skuteczności działań z
zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia", określonego w dokumencie pn.:
"Strategia Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020".

W-0108/000226 Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i
młodzieży

100 000

Wydatki bieżące

Program realizowany będzie na podstawie art. 48 i 48b ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa.
Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym został opracowany we
współpracy z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i
młodzieży. Adresowany jest do dzieci 11-13 letnich oraz 14-17 letnich. Program
składa się z dwóch części - w ramach pierwszej przeprowadzany jest
szczegółowy wywiad, mający na celu wychwycenie u dzieci cech
predysponujących do wystąpienia zaburzeń depresyjnych. W przypadku
zaobserwowania takiego ryzyka dziecko otrzyma zalecenie udziału w
warsztatach terapeutycznych. Drugi etap Programu ma charakter edukacyjny -
stanowią go zajęcia warsztatowe, które poruszają zagadnienia z takich
obszarów jak: trening umiejętności społecznych, nazywanie i wyrażanie uczuć,
techniki radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi emocjami.
Zaburzenia depresyjne, a także pełnoobjawowa depresja stają się
powszechnymi problemami wśród dzieci i młodzieży. Badania wskazują na
coraz wcześniejszy początek tej choroby.
Młodzi ludzie cierpiący z powodu depresji są bardziej narażeni na trudności
szkolne, częściej eksperymentują z alkoholem oraz substancjami
psychoaktywnymi, częściej także podejmują próby samobójcze lub inne
działania o charakterze autodestrukcyjnym. Wczesna identyfikacja dzieci
zagrożonych zachorowaniem na depresję lub już chorujących pozwala na
zapobieganie lub zminimalizowanie potencjalnych skutków tej choroby.
Realizacja Programu została ujęta w "Planie działań z zakresu profilaktyki
chorób i promocji zdrowia dla Województwa Łódzkiego" oraz "Planie działań w
zakresie edukacji zdrowotnej dla mieszkańców województwa łódzkiego"
opracowanych w ramach realizacji celu strategicznego 2 pn.: "Poprawa
skuteczności działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia",
określonego w dokumencie pn.: "Strategia Polityki Zdrowotnej dla Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020".

85195 Pozostała działalność 250 000
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W-0108/000138 Zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecane do realizacji
organizacjom pozarządowym

250 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane będzie na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust.
1 pkt 1 i art. 13 ust. 1-3 oraz art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z zapisami
Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań publicznych
obejmujących: szkolenia z zakresu profilaktyki zaburzeń z obszaru zdrowia
psychicznego u dzieci i młodzieży, skierowane do osób pracujących w
placówkach oświatowych; pomoc psychologiczną dla dorosłych mieszkańców
województwa łódzkiego w stanie kryzysu psychicznego; pomoc psychologiczną
dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego w stanie kryzysu
psychicznego; rozwój środowiskowych form wsparcia opieki dziennej dla osób z
zaburzeniami funkcji poznawczych i otępieniami i ich rodzin, w szczególności
dla chorych na Alzheimera i ich rodzin.
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Departament Geodezji i Kartografii 6 249 900

010 Rolnictwo i łowiectwo 5 999 900

01004 Biura geodezji i terenów rolnych 5 999 900

W-011201/000001 Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Wojewódzkie Biuro
Geodezji w Łodzi

5 999 900

Wydatki bieżące

Wydatki związane z utrzymaniem jednostki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia osobowe dla 67 etatów - 3.768.800 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 316.900 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 730.800 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 25.200 zł;
- wydatki remontowe - 50.000 zł,
które obejmują m.in.: zakup usług związanych z konserwacją i naprawą
samochodów służbowych, komputerów, sprzętu biurowego i geodezyjnego,
konserwację dźwigu osobowego, konserwację instalacji wodno - kanalizacyjnej,
elektrycznej, centralnego ogrzewania, kotłowni, konserwację systemu
alarmowego i urządzeń monitorujących;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki - 1.108.200 zł,
które obejmują m.in.: opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi, usługi
systemu ASG-EUPOS, doładowania internetowe telekart do GPS, czynsze
dotyczące wynajmu pomieszczeń biurowych oraz garaży, podróże służbowe
pracowników, szkolenia pracowników w zakresie zmian w przepisach prawa
oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, opłaty za usługi pocztowe,
wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prenumeratę czasopism, zakup
energii, zakup materiałów i sprzętu biurowego oraz geodezyjnego.

750 Administracja publiczna 250 000

75018 Urzędy marszałkowskie 250 000

W-0112/GiK/000002 Budowa i aktualizacja Regionalnego Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Łódzkiego

155 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pozyskiwanie i aktualizację
danych do Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa
Łódzkiego, jego promocję, przygotowanie dokumentacji związanej z rozwojem i
kontynuacją ww. projektu w nowej perspektywie finansowej oraz na szkolenia
pracowników.

W-0112/GiK/000009 Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego

95 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł,
- wydatki remontowe - 5.000 zł (przeznaczone m.in. na konserwację i naprawy
sprzętu),
- pozostałe wydatki bieżące - 85.000 zł,
w tym m.in. na zakup literatury fachowej, na pokrycie kosztów praw autorskich
przy realizacji prac geodezyjno-kartograficznych. Ponadto ww. środki
przeznaczone zostaną na EwOpis oraz rozwój i tworzenie serwisów
prezentujących zasób w Geoportalu i Bazie Adresowej Województwa
Łódzkiego, reprodukcję oraz wykonanie standardowych opracowań
kartograficznych (Map Topograficznych) oraz na pokrycie zobowiązań
dotyczących rocznego serwisu aplikacji SprintMAP.BDOT z modułami.
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Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli 1 501 370

750 Administracja publiczna 1 501 370

75018 Urzędy marszałkowskie 548 750

W-0114/000001 Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w
Brukseli

397 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- honoraria - 800 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł,
- zakup usług remontowych - 15.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 371.200 zł,
w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w takich
wydarzeniach jak: Europejski Tydzień Regionów i Miast - Open Days,
Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii, EU Design Days. We współpracy z
Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w
Brukseli zaplanowano misje gospodarcze i targi branżowe. Ponadto Biuro
bierze udział w pracach Europejskiej Sieci Regionów Badań i Innowacji
(ERRIN) oraz w jej tematycznych grupach roboczych. Od 2017 roku, w związku
z zakończeniem w dniu 31.12.2016 r. realizacji porozumienia o wspólnym
prowadzeniu RBWŁ we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, w ramach ww.
zadania, ponoszone będą w 100 % opłaty stałe związane z bieżącą
działalnością biura, m.in.: zużycie energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody,
koszty usług remontowych, telekomunikacyjnych, tłumaczeniowych, koszty
prowizji bankowych. Ponadto wydatki przeznaczone zostaną na zakup
materiałów, wyposażenia oraz artykułów czystości.

W-
0114/10/PW/000003/WP
F

Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja
kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu
(podatek VAT)

31 220

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Zadanie dotyczy kwoty podatku VAT, który będzie ponoszony w ramach projektu
planowanego do złożenia w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez COP. W
ramach projektu przewiduje się organizację wydarzeń mających na celu
prezentację kompleksowej oferty handlowej i współpracę przedsiębiorców z
woj. Łódzkiego oraz wymianę kontaktów z potencjalnymi kontrahentami z
krajów Beneluksu.

W-
0114/10/PWRPO/1FR00
1/WPF

Realizacja projektu pn. "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki
biznes"

67 500

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Środki planowane w wysokości 67.500 zł pochodzić będą ze środków własnych
Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki
biznes". Realizację projektu zaplanowano na lata 2016-2018. Głównym celem
projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa
łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów
europejskich oraz tworzenie przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów
pochodzących z różnych branż i dziedzin.
Wydatki w ramach ww. zadania obejmują wydatki:
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- wynagrodzenia osobowe - 5.800 zł,
- honoraria - 300 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.000 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 150 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000 zł
oraz na pozostałe wydatki w ramach projektu w kwocie 57.250 zł.
W ramach projektu realizowane będą wizyty studyjne/misje gospodarcze
powiązane ze specjalizacjami regionalnymi, konferencje poświęcone tematyce
związanej z promocją gospodarczą regionu oraz kampania promująca region
łódzki na terenie Brukseli. Wydatki w ramach projektu będą poniesione również
na wynajem stoisk na targach odbywających się na terenie krajów Beneluxu
celem prezentacji ofert oraz produktów gmin i powiatów lub przedsiębiorstw
działających na ich terenie (Salon des Vacances, Innova). Dodatkowo
finansowane będą pobyty stażowe w Brukseli dla pracowników jst z regionu
łódzkiego, odpowiedzialnych za kontakty z przedsiębiorcami oraz promocję
gospodarczą gminy/powiatu. Zaplanowane wydatki obejmować będą m.in.
koszty: usługi tłumaczeń wraz z prawami autorskimi, podróży zagranicznych,
transportu eksponatów i innych materiałów wraz z ubezpieczeniem.
Kwota 67.500 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
kwocie 382.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty
w zadaniu W-0114/71/PWRPO/1FR001/WPF).

W-
0114/10/PWRPO/1FR00
2/WPF

Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja
kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu

53 030

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Środki planowane w wysokości 53.030 zł pochodzić będą ze środków własnych
Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki
biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z
regionu". Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2020. Głównym celem
projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa
łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów
europejskich. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z woj. łódzkiego
zainteresowanych rozszerzeniem działalności na rynki europejskie oraz
promocją produktów i usług w Brukseli, a także przedstawicieli Instytucji
Otoczenia Biznesu, jst, uczelni wyższych. Działania będą prowadzone w ścisłej
współpracy z Partnerem projektu - Uniwersytetem Łódzkim oraz Wydziałem
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli, izbami gospodarczymi z
Belgii i Luksemburga (np. VOKA, BEPOLUX, Polsko - Luksemburska Izba
Handlowa itp.) oraz podmiotami działającymi w Brukseli i woj. łódzkim.
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby inwestycji zagranicznych,
rozwoju eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu za granicą przez
przedsiębiorstwa z regionu łódzkiego oraz stworzenia w Domu Łódzkim w
Brukseli przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów pochodzących z
różnych branż i dziedzin.
Wydatki w ramach ww. zadania obejmują wydatki:
- wynagrodzenia osobowe - 8.230 zł,
- honoraria - 500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.800 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 700 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł
oraz na pozostałe wydatki w ramach projektu w kwocie 35.800 zł, które
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obejmować będą koszty podróży służbowych pracowników Punktu Wsparcia
Inwestora działającego w ramach RBWŁ, związanych z udziałem w spotkaniach
networkingowych, warsztatach, business mixerach, konferencjach. Ponadto
finansowane będą koszty organizacji i prowadzenia szkoleń, spotkań,
warsztatów, konsultacji, konferencji, misji, wizyt studyjnych, forów etc., w
szczególności honorariów eksperckich, wyżywienia (catering), noclegów,
ubezpieczenia uczestników, oprawy multimedialnej. Dodatkowo ponoszone
będą koszty organizacji (w tym montażu, demontażu) stoiska na targach
branżowych odbywających się na terenie krajów Beneluksu w celu promocji
kompleksowych ofert handlowych i współpracy przedsiębiorców z woj.
łódzkiego.
W ramach projektu organizowane będą wydarzenia mające na celu prezentację
kompleksowej oferty handlowej i współpracy przedsiębiorców z woj. łódzkiego
oraz wymianę kontaktów z potencjalnymi kontrahentami z krajów Beneluksu.
Kwota 53.030 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
kwocie 300.497 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty
w zadaniu W-0114/71/PWRPO/1FR002/WPF).

75095 Pozostała działalność 952 620

W-0114/10/PW/000001 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej

500 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wkładu własnego
dla realizacji projektów w ramach Programów INTERREG 2014 - 2020, w tym
m.in. projektu "Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony
rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: EKOLOGICZNE MSP".

W-
0114/10/PW/000002/WP
F

Realizacja projektu pn. "Wzmacnianie konkurencyjności sektora
MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej:
Ekologiczne MŚP (SME-ORGANICS)"

234 668

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację przez Województwo
Łódzkie projektu pn. "Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i
zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MŚP
(SME-ORGANICS)" w szczególności na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 14.400 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 3.075 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 13.049 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 204.144 zł,
w tym na tłumaczenia, podróże, wykonanie ekspertyz oraz organizację spotkań
projektowych.
Podstawowym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań, które wpłyną na
poprawę konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju MŚP w sektorze
ekologicznym uczestniczących regionów.

W-0114/10/PW/000004 Realizacja projektu pn. "Regiony europejskie na rzecz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego"

12 640

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację przez Województwo
Łódzkie projektu pn. "Regiony europejskie na rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego", w szczególności na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 6.000 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 1.200 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.440 zł,
Podstawowym celem projektu jest rozwój długotrwałej współpracy tematycznej
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między władzami lokalnymi i regionalnymi Unii Europejskiej oraz organizacjami
społeczeństwa obywatelskiego, która służyć będzie rozwojowi regionalnego
wymiaru społeczeństwa obywatelskiego. W realizację projektu
zaangażowanych zostało 16 regionów, miast i organizacji pozarządowych z 11
krajów Unii Europejskiej.

W-
0114/10/PW/000005/WP
F

Realizacja projektu pn. "Europejskie regiony na rzecz synergii
w gospodarce cyrkulacyjnej (Synergic Circular Economy across
European Regions - SCREEN"

205 312

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację projektu pn.
"Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkulacyjnej (Synergic
Circular Economy across European Regions - SCREEN",  w szczególności na:
- wynagrodzenia osobowe - 105.000 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 25.000 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 15.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 60.312 zł;
w tym m.in. na tłumaczenia, organizację warsztatów oraz materiały promocyjne.
Celem projektu w pierwszym etapie jest zbadanie potencjału i infrastruktury
oraz możliwych połączeń pomiędzy przedsiębiorstwami w różnych sektorach a
następnie identyfikacja możliwych synergii między nimi. W drugim etapie celem
będzie ustanowienie nowych ram dla optymalnego wykorzystania funduszy
unijnych na badania i innowacje z Programu Horyzont 2020 oraz z europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
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Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa 127 166

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

127 166

75495 Pozostała działalność 127 166

W-0130/000001 Program edukacyjny dla dzieci w zakresie bezpieczeństwa
publicznego pn. "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa"

4 360

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup nagród dla zwycięzców
kolejnego Wojewódzkiego Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o
Bezpieczeństwie.

W-0130/000002 Zawody strażackie FCC FIREFIGHTER COMBAT
CHALLENGE

3 800

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup nagród dla zwycięzców
zawodów strażackich FCC FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE.

W-0130/000003 Wojewódzkie Obchody Rocznicy Zbrodni Katyńskiej 2 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięć
związanych z obchodami kolejnej rocznicy Zbrodni Katyńskiej na terenie
województwa łódzkiego.

W-0130/000005 Realizacja zadań zmierzających do integracji środowisk
kombatanckich województwa łódzkiego i koordynacji ich działań

26 720

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięć
zmierzających do integracji środowisk kombatanckich, weteranów i osób
represjonowanych.

W-0130/000006 Konkurs na najlepszych policjantów, strażaków PSP i OSP
województwa łódzkiego

60 530

Wydatki bieżące

Realizacja zadania ma na celu popularyzację pracy funkcjonariuszy służby
prewencji i ruchu drogowego oraz straży pożarnej, doskonalenie ich wiedzy i
sprawności, a także przełamywanie barier społecznych wobec policji. Wydatki
przeznaczone zostaną również na organizację kolejnego uroczystego
podsumowania konkursów.

W-0130/000008 Wojewódzkie obchody Dnia Weterana 23 256

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na organizację kolejnych
wojewódzkich obchodów Dnia Weterana.

W-0130/000009 Wojewódzkie uroczystości zakończenia II wojny światowej 5 000

Wydatki bieżące
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji
wojewódzkich obchodów zakończenia II wojny światowej.

W-0130/000010 Wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego 1 500

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji
wojewódzkich obchodów Święta Wojska Polskiego.
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Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw
Przeciwpożarowych

55 000

750 Administracja publiczna 55 000

75018 Urzędy marszałkowskie 55 000

W-0118/000006 Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpożarowej

55 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na refundacje kosztów zakupu
okularów do pracy przy komputerze przez uprawnionych pracowników, na
pokrycie kosztów organizacji lub kierowania na szkolenia okresowe bhp i p.poż.
oraz szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy i metodyki prowadzenia
instruktaży stanowiskowych pracowników.
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Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 9 652 719

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 652 719

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 9 652 719

W-02/000001 Koszty niekwalifikowalne związane z obsługą Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

152 144

Wydatki bieżące

Planowane wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi przeznaczone
zostaną na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z
nieuznawaniem ww. odpisu za wydatek kwalifikowalny w ramach Pomocy
Technicznej RPO WŁ i PO WER.

W-02/000002 Koszty osobowe związane z obsługą Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Działanie VIII.1 oraz
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -
Poddziałanie 1.1.2

166 300

Wydatki bieżące

W ramach zadania zostały zaplanowane wydatki niekwalifikowalne związane z
obsługą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe - 98.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 41.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 27.300 zł.

W-02/000009 Utrzymanie bieżące jednostki 6 500 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Łodzi przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia osobowe dla 94,8 etatów - 4.457.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 320.000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 900.900 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.500 zł,
- zakup usług remontowych - 100.000 zł,
w tym m.in. na: naprawy i konserwacje wynikające z zawartych umów m.in. na
konserwację: sieci alarmowej, klimatyzatorów serwerowni, klimakonwektorów,
agregatu hydroforowego, instalacji wentylacji i klimatyzacji, wind, sieci ciepłej i
drzwi automatycznych oraz na drobne naprawy sprzętu biurowego,
- pozostałe wydatki bieżące - 714.600 zł,
w tym m.in. na: zakup prasy, paliwa, tonerów do kserokopiarek, papieru do
drukarek i kserokopiarek, opłaty czynszowe, sprzątanie pomieszczeń
biurowych, usługi pocztowe oraz na pokrycie kosztów opłat za energię cieplną,
elektryczną, wywóz nieczystości stałych oraz usługi internetowe, telefonii
komórkowej i stacjonarnej.

W-02/000018 Koszty Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych

1 234 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki związane są ze zmianą struktury organizacyjnej Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i przyjęciem z dniem 1 stycznia
2012 roku dotychczasowych zadań Biura Terenowego FGŚP w Łodzi przez
Marszałka  Województwa Łódzkiego, zgodnie z zapisami art. 99 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.). Planowane środki finansowe
zostaną przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe dla 16,75 etatów - 838.000 zł,
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Planowane wydatki na wynagrodzenia nie obejmują wypłat jednorazowych.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 62.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 177.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.000 zł,
- wydatki remontowe - 11.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 144.000 zł.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o
ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz 1170), koszty związane z
przejściem pracowników biur terenowych Funduszu do właściwych
wojewódzkich urzędów pracy oraz inne koszty związane z realizacją zadań
Funduszu będą ponoszone z budżetu właściwej jednostki samorządu
terytorialnego, a następnie środki te, będą refundowane z Funduszu na
podstawie miesięcznego zestawienia kosztów.

W-
02/10/POWERPT/1FS00
1/WPF

PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna 454 261

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój. Oś priorytetowa VI - Pomoc Techniczna. Planowane wydatki
poniesione zostaną m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla
pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój w kwocie 384.448 zł, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 298.680 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 62.817 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. - 21.065 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.886 zł.
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane średnie zatrudnienie
pracowników w 2017 roku w wymiarze 33,46 etatów.
Ponadto przewiduje się wydatkowanie środków w kwocie 69.813 zł na:
- zakup usług remontowych (2.201 zł) obejmujących konserwację oraz naprawę
sprzętu tworzącego zaplecze techniczne,
- zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego,
- zakup materiałów biurowych eksploatacyjnych, papieru, refundację opłat za
energię elektryczną, cieplną, wodę, za usługi porządkowe, opłaty pocztowe,
ochronę, gospodarowanie odpadami,
- organizację i realizację szkoleń dla pracowników zaangażowanych w
realizację PO WER,
- uczestnictwo pracowników zaangażowanych w realizację PO WER w
spotkaniach, konferencjach, grupach roboczych umożliwiających wymianę
doświadczeń,
- podróże służbowe pracowników zaangażowanych w kontrole PO WER,
- udział ekspertów zewnętrznych w procesie oceny i wyboru projektów oraz na
zapewnienie szkoleń dla członków Komisji Oceny Projektów,
- spotkania informacyjne oraz szkolenia tematyczne dotyczące sposobu
realizacji projektów w ramach PO WER,
- działania informacyjno-promocyjne (reklama radiowa, artykuły prasowe,
publikacje, gadżety) w ramach PO WER.
Kwota 454.261 zł stanowi 15,72% ogólnej planowanej wartości zadania -
zgodnie z zasadami finansowania PO WER, wkład własny Województwa
Łódzkiego wynosi min. 15,72% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w
kwocie 2.435.439 zł, stanowiący 84,28% planowanych wydatków ogółem został
ujęty w zadaniu W-02/72/POWERPT/1FS001/WPF).

W-
02/10/RPOPT/1FS001/
WPF

Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12 1 146 014

Wydatki bieżące
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Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki poniesione zostaną na wynagrodzenia wraz z
pochodnymi dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie
942.219 zł, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 732.900 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 153.504 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. - 45.480 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.335 zł.
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane średnie zatrudnienie
pracowników w 2017 roku w wymiarze 96,06 etatów.
Ponadto przewiduje się wydatkowanie środków w kwocie 203.795 zł na:
- zakup usług remontowych w kwocie 3.705 zł obejmujący konserwację sprzętu,
- zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego,
- zakup materiałów biurowych eksploatacyjnych, papieru, refundację opłat za
energię elektryczną, cieplną, wodę, za usługi porządkowe, opłaty pocztowe,
ochronę, gospodarowanie odpadami,
- organizację i realizację szkoleń dla pracowników zaangażowanych w
realizację RPO WŁ na lata 2014-2020,
- uczestnictwo pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ na lata
2014-2020 w spotkaniach, konferencjach, grupach roboczych umożliwiających
wymianę doświadczeń,
- podróże służbowe pracowników zaangażowanych w kontrole RPO WŁ na lata
2014-2020,
- udział ekspertów zewnętrznych w procesie oceny i wyboru projektów oraz na
zapewnienie szkoleń dla członków Komisji Oceny Projektów,
- wsparcie eksperckie - wykonanie analiz, raportów, badań, tłumaczeń,
- funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,
- spotkania informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania i
przygotowywania projektów w ramach Osi VIII i IX RPO WŁ na lata 2014-2020,
- działania informacyjno-promocyjne (reklama radiowa, artykuły prasowe,
publikacje, gadżety) w ramach osi VIII i IX RPO WŁ na lata 2014-2020.
Kwota 1.146.014 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie
z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 6.494.076 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-02/71/RPOPT/1FS001/WPF).
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Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 10 762 608

851 Ochrona zdrowia 1 495 000

85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 105 000

W-03/000001 Przeciwdziałanie HIV i AIDS 105 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (50.000
zł) z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu zwalczania AIDS i
zapobiegania zagrożeniom HIV, które ujęte zostaną w Programie Współpracy
Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017;
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 45.000 zł,
w tym m. in. na organizację szkoleń, kampanii społecznej, konferencji, debat,
zakup książek, broszur, ulotek, materiałów konferencyjnych, nagród oraz
organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.

85153 Zwalczanie narkomanii 290 000

W-03/000002 Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii 290 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- dotacje celowe, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego (100.000 zł) z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu
przeciwdziałania narkomanii, które ujęte zostaną w Programie Współpracy
Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017;
- wynagrodzenia bezosobowe - 30.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 160.000 zł,
w tym m.in. na: organizację i przeprowadzenie kampanii społecznych,
konferencji, debat, szkoleń i warsztatów, zakup książek, broszur, ulotek, nagród
i upominków, a także na organizację Wojewódzkich Obchodów
Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 100 000

W-03/000003 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

1 100 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (400.000
zł) z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, które ujęte zostaną w Programie
Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok
2017;
- wynagrodzenia bezosobowe - 100.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 600.000 zł,
w tym m.in. na: przeprowadzenie szkoleń, kampanii społecznych, konferencji,
zakup broszur, ulotek, plakatów, gadżetów, zakup usług drukarskich,
reklamowych oraz zakup usług związanych z wynajmem sal szkoleniowych.

852 Pomoc społeczna 5 868 131

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 192 000

W-03/000006 Przeciwdziałanie przemocy 162 000
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Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego (70.000 zł) z przeznaczeniem na realizację
programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które zostaną
ujęte w Programie Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2017;
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 82.000 zł,
w tym m.in. na: przeprowadzenie szkoleń i warsztatów, zakup broszur, ulotek,
plakatów, nagród i upominków, organizację konferencji, kampanii społecznych,
debat i narad.

W-03/000014 Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na szkolenia dla pracowników służb
społecznych zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na terenie województwa łódzkiego, m.in. pracowników socjalnych,
pedagogów szkolnych, policji oraz kuratorów sądowych.

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 5 024 781

W-03/000004 Utrzymanie bieżące jednostki 5 024 781

Wydatki bieżące

Planowane wydatki związane z utrzymaniem jednostki przeznaczone zostaną
na:
- wynagrodzenia osobowe dla 60,5 etatów - 3.246.000 zł,
kalkulacja wynagrodzeń uwzględnia wzrost wydatków wynikający z wypłat
jednorazowych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 218.700 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 669.881 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.200 zł;
- zakup usług remontowych - 27.300 zł,
które obejmą m.in.: konserwacje: instalacji c.o., instalacji elektrycznej, instalacji
wodno-kanalizacyjnej oraz konserwacje i naprawy sprzętu biurowego i
samochodów;
- pozostałe wydatki bieżące - 855.700 zł,
które obejmują m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi prawnicze,
badania okresowe pracowników, opłaty związane z dostępem do sieci Internet
oraz usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
szkolenia.

85295 Pozostała działalność 651 350

W-03/000005 Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o
pomocy społecznej

351 600

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (230.000
zł) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w
ramach Programu Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2017;
- wynagrodzenia bezosobowe - 15.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 106.600 zł,
w tym m.in. na: organizację szkoleń dla przedstawicieli jednostek pomocy i
integracji społecznej, organizację konferencji dotyczących m.in. wykluczenia
społecznego, zakup czasopism, książek, nagród i upominków, pomocy
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dydaktycznych, prowadzenie działań na rzecz osób bez zabezpieczenia
socjalnego w przypadku sytuacji kryzysowych w regionie, promowanie dobrych
praktyk w pomocy społecznej, w tym cykl programów telewizyjnych,
wydawnictwa, realizowanie zadań z zakresu wspierania i prowadzenia działań
na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa

W-03/000019 Obsługa Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

9 750

Wydatki bieżące

Zgodnie z zapisami art. 118 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 930) koszty działalności regionalnej komisji
egzaminacyjnej pokrywane są w ramach dochodów uzyskiwanych z tytułu opłat
za egzamin, w tym egzamin poprawkowy w zakresie stopnia specjalizacji
zawodowej pracowników socjalnych.
Planowane na rok 2017 wydatki przeznaczone zostaną m.in. na przejazdy i
wynagrodzenia członków komisji oraz na artykuły biurowe.

W-03/000027 Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze 190 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (70.000
zł) z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz osób starszych z zakresu
pomocy społecznej, ujętych w Programie Współpracy Województwa Łódzkiego
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017;
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 110.000 zł,
w tym m.in. na: organizację spotkań, konferencji i szkoleń, współorganizację
debat medialnych "Forum Seniora", realizację Programu Wojewódzkiej Karty
Seniora oraz na działania na rzecz aktywizacji, integracji i partycypacji
społecznej osób starszych.

W-
03/10/PWRPO/1FS001/
WPF

Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie
łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2

100 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie
społeczne, Działanie IX.3 - Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2
Koordynacja ekonomii społecznej.
Środki planowane w wysokości 100.000 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Koordynacja i rozwój ekonomii
społecznej w województwie łódzkim". Realizację projektu zaplanowano na lata
2015-2018. Planowane jest powierzenie realizacji zadania na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach ogłoszonego konkursu
ofert organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wymienionym w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w ramach Wojewódzkiego Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi na 2017 rok.
Kwota 100.000 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego, wkład Unii
Europejskiej w części Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 673.916
zł został ujęty w zadaniu W-03/71/PWRPO/1FS001/WPF.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 889 477

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 682 930
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W-03/000008 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu
Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób
Niepełnosprawnych

401 500

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (230.000
zł) z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na rzecz osób
niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach
ogłaszanego konkursu ofert;
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.500 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 161.000 zł,
w tym m.in. na: współorganizację konkursu pn. "Sztuka jak Balsam", zakup
nagród rzeczowych, zakup artykułów niezbędnych do profesjonalnego
przygotowania konkurencji sportowych w ramach XII Wojewódzkiej Olimpiady
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Ziemia Łódzka 2017" oraz na
produkcję i emisję 4 odcinków programu pn. "W społecznym labiryncie" oraz 2
odcinków programu "Na Zakręcie" o upowszechnieniu problematyki osób
niepełnosprawnych.

W-03/000012 Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zawodowej 281 430

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zgodnie z art. 35 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności
Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Zakładu
Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Integracyjnego "Klub Otwartych Serc"
w Wieruszowie, Zakładu Aktywności Zawodowej "Zdrowa kuchnia" Towarzystwa
Przyjaciół Niepełnosprawnych, Zakładu Aktywności Zawodowej "Dobry Start"
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz Zakładu Aktywności
Zawodowej Rawsko-Bielskiej Spółdzielni Socjalnej "Nadzieja i Praca" w Rawie
Mazowieckiej.

85395 Pozostała działalność 206 547

W-
03/10/RPOPT/1FS001/
WPF

Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych
Obserwatoriów Terytorialnych EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

206 547

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach zadania planowane jest pokrycie wydatków związanych
z organizacją i utrzymaniem funkcjonowania Regionalnego Obserwatorium
Integracji Społecznej działającego w ramach struktury Wydziału ds. Badań i
Analiz RCPS.
Planowane wydatki w ramach ww. zadania obejmują wydatki z tytułu
wynagrodzeń w kwocie 55.245 zł, w tym;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 40.110 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 8.445 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.940 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.750 zł.
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane zatrudnienie pracowników w
2017 roku w wymiarze 6 etatów kwalifikowalnych w 100% ze środków Pomocy
Technicznej RPO WŁ - 2 etaty, w 90% - 1 etat i w 85% - 3 etaty. Wynagrodzenia
bezosobowe przeznaczone zostaną dla eksperta merytorycznego podczas
konferencji upowszechniających badania i seminarium propagującego ideę
stworzenia repozytorium danych.
Ponadto przewiduje się wydatkowanie środków w kwocie 151.302 zł m.in. na :
- działania o charakterze merytorycznym polegające na prowadzeniu prac
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naukowo-badawczych, upowszechnianiu wiedzy poprzez publikacje,
konferencje, seminaria oraz utworzeniu repozytorium danych z zakresu polityki
społecznej i zakupie niezbędnego w tym zakresie sprzętu komputerowego i
oprogramowania,
- działania promocyjne za pośrednictwem strony internetowej,
- szkolenia służące podnoszeniu kwalifikacji pracowników ROIS,
- działania o charakterze organizacyjno-technicznym związane z
funkcjonowaniem ROIS, polegające na zakupie materiałów i wyposażeniu
stanowisk pracy pracowników ROIS,
- usługi wsparcia technicznego i doradczego dla posiadanego programu
statystycznego.
Kwota 206.547 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 1.170.433  zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-03/71/RPOPT/1FS001/WPF).

855 Rodzina 2 510 000

85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 1 680 000

W-03/000030/WPF Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego 1 680 000

Wydatki bieżące

Zgodnie z zapisami art. 183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1583), do zadań
własnych samorządu województwa należy prowadzenie interwencyjnych
ośrodków preadopcyjnych. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu
Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok
2017.
W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym będą umieszczane dzieci, które
wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie
nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Pobyt dziecka w
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie może trwać dłużej niż do
ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

85595 Pozostała działalność 830 000

W-03/000007 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej 300 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (183.000
zł) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu polityki prorodzinnej w
ramach Programu Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2017;
- wynagrodzenia bezosobowe - 11.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 106.000 zł,
w tym m.in. na: organizację gali w ramach X Wojewódzkich Obchodów Dni
Rodziny, opracowanie i wydanie zeszytu tematycznego z serii polityka
społeczna, problemy społeczne w województwie łódzkim, zakup czasopism,
książek, pomocy dydaktycznych, nagród oraz na promocje programu
"Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych".

W-03/000017 Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej

130 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (50.000
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zł) z przeznaczeniem na realizację programów obejmujących nowe rozwiązania
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Programu
Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok
2017.
- pozostałe wydatki bieżące - 80.000 zł,
w tym m.in. na: zakup usług związanych z produkcją i emisją programów
telewizyjnych dotyczących problematyki adopcji, organizację szkolenia dla
pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na
zakup nagród z okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

W-03/000020 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych 400 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na dotacje celowe na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. W ramach ww. kwoty
będą realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach
Wojewódzkiego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na
2017 rok.
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Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 1 599 070

750 Administracja publiczna 1 599 070

75095 Pozostała działalność 1 599 070

W-04/000001 Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy

229 300

Wydatki bieżące

Planowane wydatki stanowią wydatki niekwalifikowalne, pokrywane w całości z
budżetu Województwa Łódzkiego, które przeznaczone zostaną m.in.  na: wpłaty
na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże
służbowe krajowe oraz na opłaty bankowe związane z dokonaniem przelewów
elektronicznych .

W-
04/10/RPOPT/1FS001/
WPF

Pomoc Techniczna - Utrzymanie jednostki budżetowej -
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12

1 369 770

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki w ramach ww. zadania obejmują wydatki z
tytułu wynagrodzeń w kwocie 1.070.175 zł, w tym;
- wynagrodzenia osobowe - 788.790 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 159.525 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 - 54.420 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 67.440 zł (umowy z ekspertami z tytułu ocen
projektów oraz wykonania ekspertyz).
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto średnią płacę w miesiącu sierpniu roku
2016 dla 92 etatów uwzględniając wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatków
stażowych i awansów oraz premie motywacyjno-uznaniowe zgodnie z
obowiązującym Regulaminem wynagradzania.
Ponadto przewiduje się wydatkowanie środków w kwocie 299.595 zł na:
- zakup usług remontowych - 9.000 zł dotyczący konserwacji instalacji
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, co, napraw bieżących, konserwacji i napraw
sprzętu komputerowego,
- pozostałe wydatki - 290.595 zł obejmujące pokrycie kosztów zakupu okularów,
nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych przez COP,
zakup prasy, biuletynów, publikacji, środków czystości, materiałów biurowych,
sprzętu komputerowego, materiałów promocyjnych, współpracę z mediami,
zakup środków żywności z przeznaczeniem na spotkania promocyjno-
informacyjne dla Beneficjentów RPO WŁ 2014-2020, zakup energii cieplnej,
elektrycznej i wody, opłaty pocztowe, opłaty za ścieki, sprzątanie, ochronę,
abonament telefoniczny, usługi informatyczne, prawne, opinie i analizy,
wynajem sal, catering, podróże służbowe, bilety MPK, szkolenia.
Działania bezpośrednio związane z zarządzaniem, wdrażaniem i realizacją
RPO WŁ na lata 2014-2020 obejmują:
- zapewnienie zasobów ludzkich i stałe podnoszenie ich jakości (ciągłe
podnoszenie kwalifikacji kadry odpowiedzialnej za realizację RPO WŁ poprzez
udział w szkoleniach, konferencjach itp.),
- budowanie zdolności administracyjnej jednostki,
- zapewnienie pomieszczeń, środków i narzędzi niezbędnych do wdrażania i
realizacji zadań,
- zakup wyposażenia biurowego i informatycznego,
- wsparcie w zakresie budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych,
- zapewnienie wsparcia eksperckiego i merytorycznego dla procesu oceny,
wyboru i ewaluacji projektów,
- działania informacyjno-promocyjne (m.in. opracowywanie materiałów
informacyjnych i promocyjnych, gadżetów, ogłoszenia w lokalnej prasie
dotyczące konkursów, spotkań informacyjnych, prowadzenie punktu
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informacyjnego, zakup praw autorskich i usług związanych z portalem
internetowym, spotkania i szkolenia dla beneficjentów),
- monitoring i kontrola realizacji projektów beneficjentów.
Kwota 1.369.770 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie
z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 7.762.030 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-04/71/RPOPT/1FS001/WPF).
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Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej 10 000

750 Administracja publiczna 10 000

75018 Urzędy marszałkowskie 10 000

W-0105/000011 ePromocja 10 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup licencji do baz foto, video
oraz autorskich praw majątkowych.
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Departament Prawno – Organizacyjny 90 000

750 Administracja publiczna 90 000

75018 Urzędy marszałkowskie 90 000

W-0135/000017 Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną
Urzędu Marszałkowskiego

25 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup przenośnego systemu
nagłaśniającego dla Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego.

W-0135/000023 Zakup samochodu dla Urzędu Marszałkowskiego 65 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup nowego samochodu
służbowego dla właściwej obsługi transportowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego.
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Departament Finansów 19 486 900

010 Rolnictwo i łowiectwo 17 261 900

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 17 261 900

W-0101/OGR/000002 Rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla jednostek
sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów
budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
(art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych)

17 261 900

Wydatki majątkowe

Ze środków uzyskanych z wyłączeń z produkcji gruntów rolnych, na podstawie
art. 22c ust. 1 pkt 6) ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
dofinansowywane są koszty budowy i modernizacji dróg dojazdowych do
gruntów rolnych. Wnioski o dofinansowanie składane będą w terminie do końca
lutego 2017 roku.

851 Ochrona zdrowia 1 500 000

85111 Szpitale ogólne 1 500 000

W-0101/000016 Rezerwa celowa na udział własny do projektów realizowanych
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego

1 500 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 725 000

92195 Pozostała działalność 725 000

W-0101/000017 Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na
zadania realizowane przez instytucje kultury Samorządu
Województwa Łódzkiego ze źródeł zewnętrznych w 2017 roku

725 000



Budżet uchwalony na rok 2017

274

Departament Polityki Regionalnej 87 370

710 Działalność usługowa 68 500

71003 Biura planowania przestrzennego 68 500

W-010201/000002 Zakupy inwestycyjne 68 500

Wydatki majątkowe

W 2017 roku w ramach zadania planowane są wydatki związane z zakupem
programu komputerowego. Zadanie będzie realizowane przez Biuro
Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

750 Administracja publiczna 18 870

75018 Urzędy marszałkowskie 18 870

W-
0102/10/RPOPT/1FS00
3/WPF

Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne
związane z rozwojem regionalnym  - RPO/WŁ/OP12

5 550

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na pokrycie
autorskich praw majątkowych do opracowania kreatywnej koncepcji i realizacji
kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na terenie województwa łódzkiego.
Kwota 5.550 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 31.450 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS003/WPF).

W-
0102/10/RPOPT/1FS00
5/WPF

Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje
związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

13 320

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach niniejszego zadania wydatki zostaną poniesione na
pokrycie autorskich praw majątkowych do zleconych ewaluacji.
Kwota 13.320 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 75.480 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS005/WPF).
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Departament ds. Przedsiębiorczości 8 078 818

750 Administracja publiczna 8 078 818

75095 Pozostała działalność 8 078 818

W-0120/000005/WPF Wykup akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
należących do akcjonariuszy mniejszościowych

12 918

Wydatki majątkowe

Środki przeznaczone zostaną na wykup 1 akcji zwykłej imiennej Spółki Łódzka
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. należącej do Gminy Miasto Ozorków, o
wartości 12.918 zł.

W-0120/000008/WPF Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp.
z.o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia

4 600 000

Wydatki majątkowe

Środki przeznaczone zostaną na objęcie 4.600 udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. o
wartości nominalnej 1.000 zł każdy, zgodnie z zapisami Uchwały Nr
XLIX/901/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku w
sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez
Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki
pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. (z późn. zm.). Środki
zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów emisji obligacji związanych m.in. z
realizacją przez Spółkę zadania własnego Samorządu Województwa Łódzkiego
w zakresie ochrony zdrowia.

W-0120/000016/WPF Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im.
Władysława Reymonta"

911 300

Wydatki majątkowe

Środki przeznaczone zostaną na objęcie 18.226 udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława
Reymonta" o wartości nominalnej 50 zł każdy, zgodnie z zapisami Uchwały Nr
XII/211/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w
sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez
Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Portu
Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. (z późn. zm.).

W-0120/000021 Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Wytwórnia Filmów
Oświatowych"

500 000

Wydatki majątkowe

Środki przeznaczone zostaną na objęcie 10.000 udziałów Spółki z o.o.
"Wytwórnia Filmów Oświatowych" o wartości nominalnej 50 zł każdy. Środki
zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektów
zgodnych z celami działalności określonymi w Akcie Założycielskim Spółki,
m.in. na działanie na rzecz rozwoju Województwa Łódzkiego poprzez
wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy jego
mieszkańców, wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad
dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystanie. Pozyskane środki
przeznaczone zostaną na prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej, co
umożliwi kontynuację realizowanych zadań i projektów:
- zajęcia edukacji filmowej i ekologicznej dla dzieci i młodzieży Województwa
Łódzkiego,
- rozpowszechnianie filmów,
- organizację produkcji filmowej,
- sprzedaż i udostępnianie materiałów filmowych zgromadzonych w archiwum,
- realizację prac związanych z archiwizacją i cyfryzacją zgromadzonych
materiałów filmowych,
- propagowanie sztuki filmowej i wiedzy o ekologii.

W-0120/000022/WPF Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 2 000 000
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Wydatki majątkowe

W roku 2017 planowane jest objęcie 200 akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. o wartości nominalnej 10.000 zł każda. Środki zostaną
przeznaczone m.in na zwiększenie możliwości realizacji bieżących zadań
Spółki związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości w regionie, w
tym na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację planowanych projektów
własnych Spółki m.in. takich jak "Profesjonalizacja usług biznesowych ŁARR
S.A." oraz "Kobieta w biznesie". Ponadto środki przeznaczone zostaną na
spłatę kredytów zaciągniętych na inwestycje polegające na utworzeniu
Łódzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach Wojewódzkiego Centrum
Przedsiębiorczości oraz na uruchomienie Regionalnego Funduszu
Inwestycyjnego, którego celem będzie udzielanie mikro dotacji najbardziej
perspektywicznym inicjatywom dotyczącym start-upów.

W-
0120/10/PWRPO/1FR00
2/WPF

Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez
organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym,
Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie
Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu
komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - wkład własny

3 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Środki zaplanowane w wysokości 3.000 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza Województwa
Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym,
Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days,
szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla
przedsiębiorców". Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018. Głównym
celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP.
Wydatki w kwocie 3.000 zł poniesione zostaną na autorskie prawa majątkowe w
związku z opracowywaniem dokumentów,  projektów graficznych i innych
materiałów na potrzeby organizacji Międzynarodowego Kongresu
Biogospodarki, Europejskiego Forum Gospodarczego.
Kwota 3.000 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
kwocie 17.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty
w zadaniu W-0120/71/PWRPO/1FR002/WPF).

W-
0120/10/RPOPT/1FS00
1/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

6 600

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach zadania planowane jest sfinansowanie kosztów nabycia
autorskich praw majątkowych do analiz, raportów, badań i ekspertyz oraz
innych publikacji dot. realizacji RPO WŁ w zakresie inteligentnych specjalizacji i
biogospodarki, będącej klamrą spinającą specjalizacje regionalne. W związku z
transformacją Regionu Łódzkiego w Bioregion RP niezbędne jest opracowanie
ekspertyz i analiz.
Kwota 6.600 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 37.400 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/71/RPOPT/1FS001/WPF).
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W-
0120/10/RPOPT/1FS00
2/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie Wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji  - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

45 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach przedmiotowego zadania w 2017 roku planowane jest
sfinansowanie kosztów nabycia autorskich praw majątkowych w związku z
aktualizacją dokumentów strategicznych województwa łódzkiego
dedykowanych rozwojowi innowacji: Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Łódzkiego LORIS 2030 oraz Polityk Sektorowych Województwa
Łódzkiego. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął do realizacji w 2013 r.
Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030.
Dokument ten pełni m.in. rolę strategii inteligentnych specjalizacji.
Kwota 45.000 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 255.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/71/RPOPT/1FS002/WPF).
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Departament Cyfryzacji 7 083 175

750 Administracja publiczna 7 083 175

75018 Urzędy marszałkowskie 7 083 175

W-0131/000001 Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w
Urzędzie Marszałkowskim

2 650 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne niezbędne
dla zachowania ciągłości działania środowiska sieciowego i serwerowego, w
tym m.in. na zakup sprzętu komputerowego i drukarek, zakup oprogramowania
użytkowego, narzędziowego i komponentów bazy danych Oracle.

W-0131/000015/WPF Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów 4 270 000

Wydatki majątkowe

W ramach zadania będą finansowane wydatki konieczne dla zachowania 5-
letniego okresu trwałości zrealizowanych projektów własnych, tj. "Budowa
Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota
Regionu Łódzkiego)","in4health (Regionalne Zdrowotne Serwisy Informacyjne)",
"Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikalnego produktu
turystycznego","Regionalny System Informacji Medycznej Województwa
Łódzkiego", "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I",
"Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej", "Realizacja projektu
pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap", "Infrastruktura
Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego
(IRSIP WŁ)". Planowane wydatki przeznaczone zostaną na: zakup urządzeń i
aplikacji, rozbudowę infrastruktury serwerowej o nowe moduły integrujące
infrastrukturę projektową z infrastrukturą posiadaną przez Urząd, wymianę
software'owych komponentów opartych na starych technologiach, w celu
zagwarantowania zachowania trwałości projektów. Ponadto planuje się
wykonanie przeniesienia i rekonfiguracji infolinii oraz zaprojektowanie i
wykonanie 2 sztuk łącznika światłowodowego w Dalikowie i Parzęczewie. Dla
zachowania trwałości projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Łódzkiego (IRSIP WŁ)" planuje się m.in. zakup
sprzętu serwerowego.

W-
0131/10/RPOPT/1FS00
1/WPF

Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i
multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

43 175

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach zadania realizowane będą wydatki związane z zakupem
sprzętu komputerowego i multimedialnego dla pracowników Departamentu
Polityki Regionalnej, Departamentu Finansów, Departamentu Kontroli i Skarg,
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu ds.
Regionalnego Programu Operacyjnego zaangażowanych we wdrażanie RPO
WŁ na lata 2014-2020.
Kwota 43.175 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 244.660 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/71/RPOPT/1FS001/WPF).

W-
0131/10/RPOPT/1FS00
2/WPF

Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

120 000

Wydatki majątkowe
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Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach zadania sfinansowana będzie dostawa i wdrożenie
Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2015) wraz z 12-miesięczną usługą
hostingu.
Kwota 120.000 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 680.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/71/RPOPT/1FS002/WPF).
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Departament Infrastruktury 43 116 568

600 Transport i łączność 38 831 136

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 1 748 304

W-0103/000006/WPF Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu
pn."Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów
pasażerskich na terenie Województwa Łódzkiego"

1 000 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2017 - 2028 wynosi
19.609.000 zł. Planowane wydatki w całości zostaną sfinansowane z budżetu
Województwa Łódzkiego. W związku z faktem, że spłata wyemitowanych
obligacji zaplanowana będzie na okres krótszy niż okres amortyzacji konieczne
będzie wparcie finansowe Województwa Łódzkiego. W roku 2017 środki
przeznaczone zostaną na dokapitalizowanie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp.
z o.o. w formie objęcia 1.000 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

W-0103/000008/WPF Utworzenie łódzko-warszawskiej kolei aglomeracyjnej - zakup
pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń Polski
Centralnej

748 304

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2016 - 2021 wynosi
28.364.566 zł. Realizacja zadania ma na celu poprawę stanu technicznego
pojazdów kolejowych. Dla zadania planuje się pozyskać środki z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W roku 2016 planuje się
wydatkować środki w wysokości 1.048.304 zł, m.in. na zlecenie opracowania
dokumentacji aplikacyjnej dla projektu POIiŚ oraz na zabezpieczenie wkładu
własnego w realizację projektu. W roku 2017 środki w wysokości 748.304 zł
przeznaczone zostaną na sporządzenie dokumentacji przedprojektowej dla
nowego projektu związanego z zakupem taboru kolejowego. W latach
następnych środki w łącznej wysokości 26.567.958 zł przeznaczone zostaną na
zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 37 082 832

W-010301/000003/WPF Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich 760 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2015 - 2017 wynosi 1.325.907 zł. Zadanie w
całości finansowane jest z budżetu Województwa Łódzkiego. Efektem realizacji
zadania będzie poprawa stanu technicznego i sanitarnego oraz zabezpieczenie
mienia w Rejonach i Obwodach Dróg Wojewódzkich. W 2015 roku
wydatkowano środki w łącznej wysokości 85.907 zł na opracowanie
dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych
związanych z modernizacją budynku administracyjnego znajdującego się w
Obwodzie Drogowym w Koluszkach, wykonanie ogrodzenia wraz z wymianą
bramy wjazdowej na nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ul. Lipowej
67A oraz na wymianę pieca CO w Obwodzie Drogowym w Widawie. W roku
2016 planuje się wydatkować środki w wysokości 480.000 zł na realizację
modernizacji budynku administracyjnego znajdującego się w Obwodzie
Drogowym w Koluszkach - przystosowanie części pomieszczeń do
przechowywania dokumentacji archiwalnej należącej do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Łodzi oraz na zainstalowanie zewnętrznych urządzeń
alarmowych na terenach Obwodów Drogowych w Białej Rawskiej, Łowiczu,
Koluszkach, Uniejowie i Działoszynie. W 2017 roku planowane wydatki w
wysokości 760.000 zł przeznaczone zostaną na zakończenie modernizacji
budynku administracyjnego znajdującego się w Obwodzie Drogowym w
Koluszkach oraz remont placu manewrowo - składowego o powierzchni 3600
m2 w Obwodzie Drogowym w Widawie.



Budżet uchwalony na rok 2017

281

W-010301/000004/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku
Konstantynów Łódzki - Warta

1 100 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2020 wynosi 45.861.911 zł. W ramach
przedmiotowego zadania finansowane są wydatki niekwalifikowalne oraz
wydatki na realizację odcinków nieobjętych dofinansowaniem z budżetu UE.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi
wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego i przepustowości drogi oraz polepszenia dostępności terenów
przyległych do drogi wojewódzkiej.
Do roku 2015 wydatkowano środki w łącznej wysokości 39.713.911 zł, w
ramach których wykonano m.in. przebudowę drogi na odcinku o długości 2,255
km Lutomiersk - Kwiatkowice oraz na odcinku o długości 2,614 km Rossoszyca
- Włyń, projekt wykonawczy dla odcinka Kwiatkowice - Szadek i Szadek -
Rossoszyca,  dokumentację projektową - przejście przez m. Kwiatkowice,
przebudowano drogę na odcinku Kwiatkowice - Szadek, wykonano projekt
budowlany budowy zatok autobusowych na odcinku Kwiatkowice - Szadek,
opracowano dokumentację projektową zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania
drogi wojewódzkiej Nr 710 z drogą powiatową i gminną w m. Włyń",
zakończono opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka - przejście
przez Kwiatkowice, zakończono budowę zatok autobusowych na odcinku
Kwiatkowice, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
na podstawie "specustawy" dla odcinka przejście przez Kwiatkowice od km
22+450 do km 23+224 i rozpoczęto rozbudowę tego odcinka, zakończono
rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku przejście przez Kwiatkowice
oraz kontynuowano prace przygotowawcze dotyczące rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 710 na odcinku obejmującym most na rzece Warta w km
58+526 - prace projektowe. W 2016 roku przewiduje się wydatkowanie środków
w wysokości 300.000 zł na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla odcinka obejmującego most na rzece Warta w km
58+526 i rozpoczęcie tej inwestycji oraz na prace przygotowawcze dla odcinka
Konstantynów Łódzki - Lutomiersk. W 2017 roku zaplanowano kwotę 1.100.000
zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji budowy mostu na rzece Warta
oraz prac przygotowawczych dla odcinka Konstantynów Łódzki - Lutomiersk.
W latach następnych planuje się m.in. zakończenie realizacji budowy mostu na
rzece Warta, kontynuację prac przygotowawczych i rozpoczęcie robót na
odcinku Konstantynów Łódzki - Lutomiersk oraz przygotowanie i realizację
następnych etapów rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 710 za łączną kwotę
4.748.000 zł.

W-010301/000005/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Ciężkowice
- Maluszyn

100 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2020 wynosi 56.453.103 zł. Planowane
wydatki zostaną w całości sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi
wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego i przepustowości drogi oraz polepszenia dostępności terenów
przyległych do drogi wojewódzkiej.
W ramach zadania wyodrębniono następujące etapy jego realizacji:
- Etap I - budowa mostu na rzece Pilica wraz z dojazdami w m. Maluszyn,
przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku przejścia przez Maluszyn;
- Etap II - odcinek Silniczka - Maluszyn - poszerzenie jezdni do 7,0 m,
przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni, przebudowa mostu w m. Silniczka,
budowa chodników dla pieszych, budowa zatok autobusowych, usunięcie kolizji
z infrastrukturą podziemną oraz przebudowa zjazdów do posesji i na pola.
Do roku 2015 poniesiono wydatki w łącznej wysokości 36.135.569 zł, w ramach
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których zakończono I etap - budowy mostu na rzece Pilicy wraz z dojazdami w
m. Maluszyn i przebudową drogi wojewódzkiej na odcinku przejścia przez
Maluszyn oraz II etap na odcinku Silniczka - Maluszyn na długości odcinka 4,05
km wraz z budową mostu w m. Silniczka. W 2016 roku przewiduje się
wydatkowanie środków w wysokości 192.534 zł na opracowanie dokumentacji
technicznej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku
Młynek - Żytno. W roku 2017 planowane wydatki w wysokości 100.000 zł
przeznaczone zostaną na uzyskanie decyzji środowiskowej dla odcinka Młynek
- Żytno. W latach następnych środki w łącznej wysokości 20.025.000 zł
przeznaczone zostaną na kontynuację przygotowań rozbudowy odcinka Młynek
- Żytno i realizację robót na ww. odcinku.

W-010301/000006/WPF Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg
wojewódzkich

3 002 068

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2007 - 2018 wynosi 31.788.630 zł. Realizacja
poszczególnych zadań inwestycyjnych ma na celu zmniejszenie ilości zdarzeń
drogowych (wypadków i kolizji). Zadania drogowe typowane są na podstawie
zaleceń Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wniosków lokalnych
samorządów, statystyk policyjnych, które pozwalają na wyznaczenie
niebezpiecznych odcinków.
Do roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 17.860.483 zł, m.in. na:
- budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 483 w miejscowości Buczek
od km 9+856 do km 10+275, o łącznej długości 0,421 km;
- budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 w miejscowości
Kurowice, od km 19+493 do km 19+800, o łącznej długości 0,317 km;
- przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 483 w miejscowości
Strzelce Wielkie, od km 55+300 do km 55+515, o łącznej długości 0,215 km;
- przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 702 z ul. Kasprowicza i ul.
Boczną w Zgierzu;
- budowę chodnika w miejscowości Wyszanów - droga wojewódzka nr 450;
- rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 715 z ul. 11-go Listopada w
Koluszkach;
- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 480 wraz z budową chodników - ul.
Piłsudskiego w Szczercowie;
- rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 716 w m. Rokiciny;
- zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania
obejmującego budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Nowy Kawęczyn -
Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707;
- instalację dwóch aktywnych dwustronnych znaków drogowych D-6 "Przejście
dla pieszych" na drodze wojewódzkiej Nr 742 w m. Ręczno i Nr 784 w m. Gidle.
- rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy kładki dla
pieszych w Będkowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 716;
- opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dla "Rozbudowy drogi wojewódzkiej
Nr 707 na odcinku Nowy Kawęczyn - Skierniewice";
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki schodów i
budynku oraz budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 708 w m.
Stryków.
- kontynuację opracowania dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 707 na odcinku przejścia przez Kurzeszyn;
- rozpoczęcie budowy kładki dla pieszych w Będkowie w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 716;
- rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu;
- rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 710 na odcinku 15+100 dok 15+800 oraz dla rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 710 na odcinku od km 9+760 do km 11+820.
W 2016 roku planuje się wydatkować środki w wysokości 4.926.079 zł, na:
- kontynuację  rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Nowy
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Kawęczyn - Skierniewice" - obejmującej budowę ciągu pieszo-rowerowego;
- kontynuację opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu;
- kontynuację prac przygotowawczych w zakresie budowy obwodnicy
miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707;
-  opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy skrzyżowania
drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogami gminnymi (ul. Wschodnia i ul. Dąbska) w
Uniejowie.
Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3.002.068 zł, m.in. na:
- zakończenie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Nowy
Kawęczyn - Skierniewice" - obejmującej budowę ciągu pieszo-rowerowego;
- rozpoczęcie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 479 - ul. Uniejowska w
Sieradzu;
- prace przygotowawcze oraz realizacje zadań zależnie od planowanego
zakresu w następujących lokalizacjach: rozbudowa skrzyżowania dróg
wojewódzkich - ul. 1-go Maja (DW 481) z ul. Jana Pawła II (była droga krajowa
DK14) w Sieradzu, modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Partyzantów w
Koluszkach.
Pozostałe zadania będą wprowadzane do realizacji indywidualnie na każdy rok
na podstawie zaleceń Komisji Bezpieczeństwa oraz wniosków samorządów
lokalnych.

W-010301/000007/WPF Poprawa odwodnienia dróg wojewódzkich 300 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2013 - 2017 wynosi 672.056 zł. Zadanie w
całości finansowane jest z budżetu Województwa Łódzkiego. Efektem realizacji
zadania będzie poprawa odwodnienia dróg wojewódzkich.
Do roku 2015 wydatkowano środki w wysokości 261.056 zł, m.in. na:
- rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej - Projekt budowlany
zamienny budowy kanalizacji deszczowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 713 - ul. Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim od km
48+458 do km 48+401 z drogą powiatową Nr 4339 E - ul Szeroką i Grota
Roweckiego";
- prace projektowe dotyczące odwodnienia na drodze wojewódzkiej Nr 703 w
miejscowości Wólka;
- opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr
725 od km 15+450 do km 16+158;
- operat wodnoprawny dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych z
wylotu W1 i W3 dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 w m.
Rychłocice".
 W roku 2016 planuje się wydatkować środki w wysokości 111.000 zł na
wykonanie oceny ornitologicznej drzew w miejscowości Łęczno przy drodze
wojewódzkiej Nr 742 wraz ze sprawdzeniem występowania gniazd ptaków na
poszczególnych drzewach, a w przypadku ich stwierdzenia, określenie
gatunków gniazdujących ptaków wraz ze wskazaniem terminu umożliwiającego
wycinkę drzew.
W roku 2017 planowane wydatki w wysokości 300.000 zł przeznaczone zostaną
na realizację prac związanych z wykonaniem odwodnienia drogi wojewódzkiej
Nr 742 (od km 6+700 do 6+800) oraz drogi wojewódzkiej Nr 707 ul.
Skierniewicka w Rawie Mazowieckiej.
Pozostałe zadania będą wprowadzane do realizacji indywidualnie na każdy rok
na skutek interwencji i wniosków samorządów lokalnych.

W-010301/000008/WPF Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi
wojewódzkie

3 000 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2018 wynosi 62.674.409 zł.
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Realizacja zadania w całości finansowana jest z budżetu Województwa
Łódzkiego i ma na celu przygotowanie terenu do realizacji inwestycji. Ww.
środki finansowe przeznaczane są na odszkodowania wynikające z art. 98 ust.
1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
odszkodowania wynikające z decyzji o lokalizacji drogi lub decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej wydanych przez Wojewodę w trybie
"specustawy" oraz na wykupy działek.
Do roku 2015 wydatkowano środki w wysokości 50.874.409 zł, w ramach
których dokonano m.in. wypłat odszkodowań wynikających z decyzji o
lokalizacji drogi lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
wydanych przez Wojewodę w trybie "specustawy" oraz wykonano operaty
szacunkowe dla działek wydzielonych w trybie art. 98 pod drogi wojewódzkie i
dla działek przeznaczonych pod inwestycje drogowe.
W 2016 roku przewiduje się wydatkowanie środków w kwocie 5.800.000 zł,
m.in. na odszkodowania wynikające z decyzji o lokalizacji drogi lub decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanych przez Wojewodę w
trybie "specustawy", koszty nabycia nieruchomości przeznaczonych lub
zajętych pod pasy drogowe dróg wojewódzkich oraz opłaty sądowe.
W roku 2017 planowane wydatki w wysokości 3.000.000 zł przeznaczone
zostaną na wykup działek oraz wypłaty odszkodowań ustalane w oparciu o
potrzeby wynikające z realizacji planowanych inwestycji drogowych. W latach
następnych na realizację przedmiotowego zadania planowane są środki w
łącznej wysokości 3.000.000 zł.

W-010301/000010/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń -
Działoszyn

100 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2020 wynosi 14.002.667 zł. Planowane
wydatki zostaną w całości sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi
wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego i przepustowości drogi oraz polepszenia dostępności terenów
przyległych do drogi wojewódzkiej.
Do roku 2015 wydatkowano środki w łącznej wysokości 11.936.667 zł, m.in. na
rozbudowę drogi na odcinku Ruda - Wieluń od km 1+470 do km 4+367 o
długości 2,90 km, opracowanie dokumentacji technicznej dla odcinka Ruda-
Krzeczów i Krzeczów-Działoszyn oraz na przebudowę ul. 18 Stycznia w
Wieluniu wraz z przebudową sygnalizacji. W 2016 roku przewiduje się
wydatkowanie środków w kwocie 11.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację
prac przygotowawczych związanych z realizacją inwestycji na odcinku Ruda -
Krzeczów - Działoszyn długości ca 10,77 km w systemie "zaprojektuj i
wybuduj".
W roku 2017 planowane wydatki w wysokości 100.000 zł przeznaczone zostaną
na kontynuację prac przygotowawczych dotyczących odcinka Ruda - Krzeczów
- Działoszyn. W latach następnych środki w łącznej wysokości 1.955.000 zł
przeznaczone zostaną na rozbudowę drogi na odcinku Ruda - Krzeczów -
Działoszyn.

W-010301/000012/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 400 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2020 wynosi 32.271.819 zł.
Realizacja zadania w całości finansowana jest z budżetu Województwa
Łódzkiego. Efektem realizacji zadania będzie  poprawa stanu technicznego
drogi wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego i przepustowości drogi oraz polepszenie dostępności terenów
przyległych do drogi wojewódzkiej.
Do roku 2015 wydatkowano środki w wysokości 19.077.819 zł, m.in. na:
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- rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku granica województwa -
Drzewica od km 50+906 do km 56+380 tj. o długości 5,474 km;
- przebudowę mostu przez rzekę Drzewiczkę;
- aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Brzustowiec - granica
województwa";
- realizację rozbudowy drogi na odcinku Brzustowiec - granica województwa od
km 59+484,21 do km 61+046 tj. o długości 1,562 km.
- opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie inwestycji dla odcinka
Drzewica-Brzustowiec.
W 2016 roku przewiduje się wydatkowanie środków w kwocie 444.000 zł z
przeznaczeniem na kontynuację przygotowań do rozbudowy drogi na odcinku
Drzewica - Brzustowiec i rozpoczęcie realizacji budowy chodnika w m.
Zakościele.
W roku 2017 planowane wydatki w wysokości 400.000 zł przeznaczone zostaną
zakończenie realizacji budowy chodnika w m. Zakościele oraz na kontynuację
przygotowań do rozbudowy drogi na odcinku Drzewica - Brzustowiec. W latach
następnych środki w łącznej wysokości 12.350.000 zł przeznaczone zostaną na
rozbudowę drogi na odcinku Drzewica - Brzustowiec.

W-010301/000013/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek -
Zgierz

1 200 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2020 wynosi 21.862.297 zł. W ramach
przedmiotowego zadania finansowane są wydatki niekwalifikowalne oraz
wydatki na realizację odcinków nieobjętych dofinansowaniem z budżetu UE.
Realizacja zadania ma na celu poprawę stanu technicznego drogi wojewódzkiej
i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i
przepustowości drogi oraz polepszenia dostępności terenów przyległych do
drogi wojewódzkiej.
Do roku 2015 wydatkowano środki w wysokości 14.262.297 zł z
przeznaczeniem m.in. na realizację przebudowy mostów w ciągu drogi
wojewódzkiej na odcinku Konary - Piątek, wykonanie dokumentacji projektowej
dla rozbudowy ul. Piątkowskiej w Zgierzu oraz opracowanie dokumentacji
projektowej dla przebudowy mostu w m. Młogoszyn w km 11+834,  prace
przygotowawcze dotyczące odcinków - ul. Piątkowska w Zgierzu i Łąkoszyńska
w Kutnie oraz rozbudowy mostu w Młogoszynie. W roku 2016 planuje się
wydatkowanie środków w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na
rozpoczęcie prac projektowych związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr
702 na odcinku Piątek - Zgierz (I Etap) w systemie "zaprojektuj i wybuduj" oraz
rozpoczęcie realizacji rozbudowy drogi na odcinku ul. Piątkowskiej w Zgierzu.
W roku 2017 planowane wydatki w wysokości 1.200.000 zł przeznaczone
zostaną na zakończenie rozbudowy drogi na odcinku ul. Piątkowskiej w Zgierzu
oraz na kontynuację prac projektowych związanych z rozbudową drogi
wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz (I Etap). W latach następnych
środki w łącznej wysokości 5.700.000 zł planuje się wydatkować m.in. na
zakończenie realizacji rozbudowy drogi na odcinku Piątek-Zgierz (I Etap) oraz
na prace przygotowawcze i realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 na
odcinku Piątek - Zgierz (II Etap).

W-010301/000014/WPF Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 484

200 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2023 wynosi 51.998.858 zł. Realizacja
zadania ma na celu poprawę stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
mostowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepustowości drogi
oraz polepszenie dostępności terenów przyległych do drogi wojewódzkiej.
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Do roku 2015 wydatkowano środki w wysokości 878.858 zł z przeznaczeniem
m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej - koncepcji programowej dla
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa",
opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz raportu o odziaływaniu na
środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia, prace przygotowawcze do realizacji
budowy wschodniej obwodnicy Bełchatowa. W roku 2016 planuje się
wydatkowanie środków w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na
kontynuację prac przygotowawczych do realizacji budowy wschodniej
obwodnicy Bełchatowa. W roku 2017 planowane wydatki w wysokości 200.000
zł przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej budowy
wschodniej obwodnicy. W latach następnych środki w łącznej wysokości
50.900.000 zł planuje się wydatkować na realizację inwestycji drogowej.

W-010301/000015/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów -
Kamieńsk

1 000 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2018 wynosi 4.220.531 zł. W ramach
przedmiotowego zadania finansowane są wydatki niekwalifikowalne oraz
wydatki na realizację odcinków nieobjętych dofinansowaniem z budżetu UE.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi
wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego, przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu oraz poprawy
dostępności do drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Do roku 2015 wydatkowano środki w wysokości 2.122.031 zł, m.in. na
opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinków:
- Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa - koncepcja programowa;
- Bełchatów - Łękawa - projekt budowlany;
- Łękawa - Kamieńsk - projekt budowlany;
oraz na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz Raportu o
oddziaływaniu na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a także na kontynuację
prac przygotowawczych dotyczących odcinka Bełchatów-Łękawa od km 25+357
do km 34+500 (długość odcinka 9,14 km) oraz Łękawa-Kamieńsk od km
34+500 do km 42+930 (długość odcinka 8,43 km).
W 2016 roku planuje się wydatkowanie środków w wysokości 540.000 zł na
prace przygotowawcze na odcinku Bełchatów - Łękawa (dokonanie wycinki
drzew i krzewów) i rozpoczęcie robót na odcinku Bełchatów - Łękawa oraz na
aktualizację dokumentacji technicznej dla odcinka Łękawa-Kamieńsk. W roku
2017 planowane wydatki w wysokości 1.000.000 zł przeznaczone zostaną na
kontynuację robót na odcinku Bełchatów - Łękawa i rozpoczęcie robót na
odcinku Łękawa - Kamieńsk.  W latach następnych środki w łącznej wysokości
558.500 zł przeznaczone zostaną na zakończenie robót na odcinku Bełchatów -
Łękawa i odcinku Łękawa - Kamieńsk.

W-010301/000016/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów 300 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2019 wynosi 7.065.889 zł. Planowane
wydatki w całości zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi
wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego i przepustowości drogi oraz polepszenia dostępności terenów
przyległych do drogi wojewódzkiej.
Do roku 2015 wydatkowano środki w łącznej wysokości 2.105.389 zł z
przeznaczeniem m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka
Pabianice - Dłutów, dokumentacji projektowej dotyczącej odcinka - przejście
przez Dłutów, wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa
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drogi wojewódzkiej nr 485 ul. Pabianicka w Bełchatowie od km 32+750 do km
34+570 oraz na rozpoczęcie i zakończenie realizacji robót budowlanych na
odcinku ul. Pabianickiej w Bełchatowie o długości ca 1,497 km. W 2016 roku
przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 330.000 zł na kontynuację
prac przygotowawczych do realizacji robót na odcinku węzeł Pabianice Płd. na
S-8 - Dłutów oraz wykonanie badań geotechnicznych dla odcinka Wadlew -
Bełchatów. W 2017 roku planowane wydatki w wysokości 300.000 zł
przeznaczone zostaną na kontynuację prac przygotowawczych i rozpoczęcie
realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku węzeł Pabianice
Płd. na S-8 - Dłutów oraz na kontynuację prac przygotowawczych dla
rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku Dłutów - Bełchatów. W latach
następnych zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 4.330.500 zł
przeznaczone zostaną na zakończenie rozbudowy odcinka węzeł Pabianice
Płd. na S-8 - Dłutów oraz odcinka Dłutów-Bełchatów.

W-010301/000017/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz 400 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2020 wynosi 34.849.546 zł. W ramach
przedmiotowego zadania finansowane są wydatki niekwalifikowalne oraz
wydatki na realizację odcinków nieobjętych dofinansowaniem z budżetu UE.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi
wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego, przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu, poprawy
dostępności do drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Do roku 2015 środki w łącznej wysokości 31.849.546 zł przeznaczone zostały
m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie projektów
wykonawczych: przebudowa drogi dla odcinków: Brzozów - Chruślin, węzeł
autostradowy Wartkowice - Łęczyca, rozbudowę odcinka - węzeł autostradowy
Wartkowice - Łęczyca - od km 18+523 do km 27+000 i od km 27+457 do km
29+781 o długości ca 10,80 km, rozpoczęcie rozbudowy odcinka - Poddębice -
węzeł autostradowy Wartkowice odcinek od km 5+540 do km 18+032 o długości
ca 12,49 km, prace przygotowawcze w zakresie budowy mostu w Jankowie na
rzece Zian w km 28 + 830,31, realizację budowy peronów zatok autobusowych
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku węzeł autostradowy Wartkowice -
Łęczyca, rozpoczęcie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku od km
22+650 do km 23+600 wraz z budową mostu w m. Janków, realizację robót
dodatkowych obejmujących wykonanie drenażu w pasie drogi wojewódzkiej Nr
703 na odcinku od km 20+672 do km 20+755, budowę peronów zatok
autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Wartkowice-
Łęczyca, rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku od km 27+897,00
do km  28+011,25 - odwodnienie w m. Wilczkowice Średnie oraz remont
zjazdów na odcinku od km 27+620 do km 28+800, przygotowanie do
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku Brzozów - Chruślin,
prowadzenie nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi w ramach umowy na
odcinku Poddębice - węzeł autostradowy Wartkowice.
W 2016 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 50.000 zł na
kontynuację prac przygotowawczych dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 703
na odcinku Brzozów - Chruślin.
W roku 2017 planowane wydatki w wysokości 400.000 zł przeznaczone zostaną
na rozpoczęcie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku Chruśiln-
Brzozów - I Etap, na prace przygotowawcze dla rozbudowy drogi wojewódzkiej
Nr 703 na odcinku Chruśiln-Brzozów - II Etap oraz na odcinku Porczyny - Praga
wraz z budową obwodnicy m. Praga. W latach następnych zaplanowane
wydatki w łącznej wysokości 2.550.000 zł przeznaczone zostaną na
zakończenie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku Chruśiln-
Brzozów - I i II Etap oraz rozpoczęcie i zakończenie rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Porczyny - Praga.



Budżet uchwalony na rok 2017

288

W-010301/000018/WPF Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciagu drogi
wojewódzkiej Nr 707

500 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2013 - 2019 wynosi 1.280.465 zł. Planowane
wydatki w całości zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi
wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego i przepustowości drogi oraz polepszenia dostępności terenów
przyległych do drogi wojewódzkiej.
Do roku 2015 wydatkowano środki w łącznej wysokości 117.465 zł z
przeznaczeniem m.in. na prace projektowe dotyczące budowy obwodnicy
miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707. W 2016 roku nie
ponoszono nakładów finansowych. W 2017 roku planowane wydatki w
wysokości 500.000 zł przeznaczone zostaną na kontynuację prac
przygotowawczych dotyczących budowy obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w
ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707. W latach następnych zaplanowane wydatki w
łącznej wysokości 663.000 zł przeznaczone zostaną na rozpoczęcie i
zakończenie realizacji budowy obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 707.

W-010301/000019 Budowa chodników i ciągów pieszo - rowerowych 1 500 000

Wydatki majątkowe

Na zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w zakresie
budowy chodników i ciągów pieszo - rowerowych zaplanowano środki w
wysokości 1.500.000 zł. Planowane wydatki w całości zostaną sfinansowane z
budżetu Województwa Łódzkiego. Realizacja inwestycji przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego na drogach
wojewódzkich.
Zadania będą wprowadzane do realizacji indywidualnie na każdy rok na
podstawie interwencji i petycji mieszkańców, zaleceń komisji bezpieczeństwa
oraz zawartych porozumień z samorządami lokalnymi.

W-010301/000022/WPF Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej
Nr 1164E na terenie gminy Brójce

100 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2016 - 2019 wynosi 1.406.500 zł. Realizacja
zadania w całości finansowana jest z budżetu Województwa Łódzkiego.
Dla zadania planuje się uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Budowa
drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie
gminy Brójce jest ujęta w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego
zatwierdzonego Uchwałą Nr 229 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r.
jako przedsięwzięcie komplementarne do zamierzeń realizowanych na
poziomie krajowym.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi
wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego, przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu oraz poprawy
dostępności do drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
W 2016 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 167.000 zł z
przeznaczeniem na rozpoczęcie prac przygotowawczych na budowę odcinka
drogi wojewódzkiej o długości ca 3,01 km. W roku 2017 planowane wydatki w
wysokości 100.000 zł przeznaczone zostaną na kontynuację prac
przygotowawczych ww. inwestycji. W latach następnych zaplanowane wydatki
w łącznej wysokości 1.139.500 zł przeznaczone zostaną budowę drogi
wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej  Nr 1164E na terenie gminy
Brójce.
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W-010301/000023/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice -
granica województwa

6 482 863

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2017 wynosi 31.550.354 zł. W ramach
przedmiotowego zadania finansowane są wydatki niekwalifikowalne oraz
wydatki na realizację odcinków nieobjętych dofinansowaniem z budżetu UE.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego, poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
mostowych, poprawy przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu oraz
poprawy dostępności do drogi wojewódzkiej terenów przyległych.
Do roku 2015 wydatki w wysokości 21.908.733 zł przeznaczone zostały m.in.
na realizację odcinka Słupia Gaj - Jeżów o długości 5,64 km, na opracowanie
dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku
granica województwa - Skierniewice, realizację robót na odcinku przejście przez
Jeżów od km 73+338 do km 74+155 oraz na przebudowę mostów w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 705 w km 68+461 oraz w km 68+969 (m. Słupia), zakończenie
rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 w miejscowości Słupia na odcinku od km
68+430,37 do km 68+482,00 oraz od km 68+936,00 do km 69+042,00, a także
na prace przygotowawcze dotyczące realizacji robót na odcinku Bolimów -
Skierniewice.
W 2016 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 3.158.758 zł z
przeznaczeniem na kontynuację rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na
odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice. W roku 2017 planowane środki w
wysokości 6.482.863 zł przeznaczone zostaną zakończenie rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice.

W-010301/000025/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa -
Uniejów - Szadek - Łask

65 095

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2022 wynosi 71.695.555 zł. W ramach
przedmiotowego zadania finansowane są wydatki niekwalifikowalne oraz
wydatki na realizację odcinków nieobjętych dofinansowaniem z budżetu UE.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi
wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego i przepustowości drogi oraz polepszenia dostępności terenów
przyległych.
Do roku 2015 wydatkowano środki w łącznej wysokości 8.975.018 zł, m.in. z
przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej oraz realizację
przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Szadek - Przatów na
długości ca 3,1 km, wykonanie dokumentacji projektowej konstrukcji
nawierzchni drogi w technologii recyklingu na miejscu dla zadania pn.
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa -
Uniejów", rozpoczęcie opracowania dokumentacji dla odcinka granica
województwa - Uniejów oraz opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 473 na odcinku od km 53+150 do km 53+650, obejmującej
przebudowę mostu w Zygrach w km 53+442, zakończenie rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 473 na odcinku od km 53+150 do km 53+650, obejmującej
rozbiórkę mostu i budowę przepustu w Zygrach w km 53+442, prace
przygotowawcze do realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku
Przatów - Łask oraz dla odcinka granica województwa - Uniejów.
W 2016 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 3.755.442 zł
na kontynuację robót na odcinku granica województwa - Uniejów, prac
przygotowawczych do realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na
odcinku Przatów - Łask oraz na prace przygotowawcze dotyczące rozbudowy
drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku przejścia przez Uniejów. W 2017 roku
planowane wydatki w wysokości 65.095 zł przeznaczone zostaną na
zakończenie robót na odcinku granica województwa - Uniejów (zgodnie z



Budżet uchwalony na rok 2017

290

umową), uzyskanie decyzji środowiskowej do realizacji rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask oraz na prace przygotowawcze
dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku przejścia przez
Uniejów - I Etap. W latach następnych zaplanowano wydatkowanie środków w
wysokości 58.900.000 zł na rozpoczęcie realizacji rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask w systemie "zaprojektuj i
wybuduj" oraz realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku
przejścia przez Uniejów - I Etap.

W-010301/000026/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny 3 027 900

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2020 wynosi 5.377.969 zł. Zgodnie z
porozumieniem zawartym z Gminą Łyszkowice, Województwu Łódzkiemu na
rok 2017 udzielona została pomoc finansowa w wysokości 700.000 zł z
przeznaczeniem na budowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej w
miejscowościach Nowe Grudze - Gzinka - Wrzeczko. Pozostałe wydatki
związane z realizacją zadania finansowane są z budżetu Województwa
Łódzkiego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego
drogi wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego i przepustowości drogi oraz polepszenia dostępności terenów
przyległych do drogi wojewódzkiej.
Do roku 2015 wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.850.069 zł, m.in. na
opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Jamno - Kalenice oraz dla
odcinka Kalenice - Kołacin oraz na prace przygotowawcze do przebudowy drogi
wojewódzkiej Nr 704 na odcinku Nowe Grudze - Gzinka - Wrzeczko w zakresie
budowy chodnika w pasie drogi wojewódzkiej. W 2016 roku przewiduje się
wydatkowanie środków w wysokości 200.000 zł na zakończenie prac
przygotowawczych dla ww. zadania oraz rozpoczęcie realizacji robót na odcinku
Nowe Grudze - Gzinka - Wrzeczko w zakresie budowy chodnika w pasie drogi
wojewódzkiej. W roku 2017 planowane środki w wysokości 3.027.900 zł
przeznaczone zostaną na zakończenie realizacji robót na wyżej wymienionym
odcinku. W latach następnych zaplanowano wydatkowanie środków w
wysokości 300.000 zł na przygotowanie i rozpoczęcie robót na odcinku Jamno -
Kalenice oraz na prace przygotowawcze dotyczące realizacji następnych
etapów inwestycji.

W-010301/000029/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol -
Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z
przejściem przez Tomaszów Mazowiecki

3 405 835

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2009 - 2020 wynosi 35.488.460 zł. W ramach
przedmiotowego zadania finansowane są wydatki niekwalifikowalne oraz
wydatki na realizację odcinków nieobjętych dofinansowaniem z budżetu UE.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi
wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego, przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu oraz poprawy
dostępności do drogi wojewódzkiej terenów przyległych.
Do roku 2015 poniesiono wydatki w łącznej wysokości 8.571.001 zł m.in. na
pokrycie kosztów związanych z opracowaniem programu funkcjonalno-
użytkowego oraz studium wykonalności, wynagrodzeniem dla wykonawcy
dokumentacji technicznej, wykonaniem wiat oraz robót na odcinku ok. 20
metrów, które nie objęto decyzją środowiskową i z pracami przygotowawczymi
dla przejścia przez Tomaszów Mazowiecki, ostatnim etapem realizacji inwestycji
na odcinku Andrespol - Kurowice oraz na przebudowę drogi na odcinku
Kurowice-Ujazd (90 metrów), pełnieniem nadzoru inwestorskiego w okresie
rękojmi w ramach umowy na nadzór inwestorski dla zadania. Ponadto
zaprojektowano i wykonano  roboty budowlane związane z zadaniem pn.



Budżet uchwalony na rok 2017

291

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Kurowice" w
ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na
odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z
przejściem przez Tomaszów Mazowiecki" oraz pracami przygotowawczymi
dotyczącymi robót na odcinku przejście przez Tomaszów Mazowiecki.
W 2016 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 2.221.624 zł
na kontynuację realizacji robót na odcinku przejście przez Tomaszów
Mazowiecki (I Etap) oraz na rozpoczęcie realizacji rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd w systemie "Zaprojektuj i
wybuduj". W roku 2017 planowane środki w wysokości 3.405.835 zł
przeznaczone zostaną na zakończenie realizacji robót na odcinku przejście
przez Tomaszów  Mazowiecki (I Etap), kontynuację rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd w systemie "Zaprojektuj i
wybuduj" (prace projektowe i przygotowawcze) oraz na prowadzenie prac
przygotowawczych w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na
odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki (II Etap).
W latach następnych zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości
21.290.000 zł na zakończenie robót na odcinku Kurowice - Ujazd i odcinku
przejścia przez Tomaszów Mazowiecki (II Etap).

W-010301/000030/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów -
Kurowice

1 900 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2007 - 2017 wynosi 4.298.314 zł. W ramach
przedmiotowego zadania finansowane są wydatki niekwalifikowalne oraz
wydatki na realizację odcinków nieobjętych dofinansowaniem z budżetu UE.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi
wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego, przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu oraz poprawy
dostępności do drogi wojewódzkiej terenów przyległych.
Do roku 2015 wydatkowano środki w wysokości 1.758.314 zł, m.in. na
wykonanie dokumentacji projektowej i map podziałowych rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice, opracowanie studium
wykonalności i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania w ramach
środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz na prace
przygotowawcze związane z realizacją rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 714
na odcinku Rzgów - Kurowice oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 714 - ulica
Grodziska w Rzgowie, tj. od ok. km 1+500 do ok. km 2+197.
W 2016 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 640.000 zł na
rozpoczęcie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 714 na odcinku węzeł Romanów-
Brójce. W 2017 roku planowana kwota w wysokości 1.900.000 zł przeznaczona
zostanie na zakończenie robót związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej nr
714 na ww. odcinku.

W-010301/000033/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa
Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno -
Żarnów

400 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2020 wynosi 7.783.572 zł. W ramach
przedmiotowego zadania finansowane są wydatki niekwalifikowalne oraz
wydatki na realizację odcinków nieobjętych dofinansowaniem z budżetu UE.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi
wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa i przepustowości
drogi wojewódzkiej - skrócenie czasu przejazdu oraz poprawy dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych.
Do roku 2015 wydatkowano środki w wysokości 4.693.021, zł m.in. na
opracowanie dokumentacji  projektowej - projektu budowlanego dla rozbudowy
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drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Bukowiec Opoczyński - Dęborzeczka
oraz na odcinku Dęborzeczka - Inowłódz, na prace przygotowawcze do
realizacji inwestycji oraz na rozpoczęcie realizacji rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Bukowiec Opoczyński - Dęborzeczka,
kontynuację opracowania dokumentacji projektowej dla odcinka w m. Inowłódz
od km 28+356,46 do km 29+153,56 oraz rozpoczęcie realizacji zadania na
odcinku Dęborzeczka - Inowłódz.
W 2016 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 1.515.551 zł
na zakończenie rozbudowy odcinka Dęborzeczka - Inowłódz (II Etap), prace
przygotowawcze dla odcinka Opoczno-Żarnów oraz dla odcinka przejścia przez
Inowłódz. W roku 2017 planowane wydatki w wysokości 400.000 zł
przeznaczone zostaną na kontynuację przygotowań dla rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno - Żarnów oraz na rozpoczęcie
rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez Inowłódz. W
latach następnych zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 1.175.000
zł na zakończenie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 dla odcinka przejścia
przez Inowłódz oraz na realizację rozbudowy odcinka Opoczno - Żarnów.

W-010301/000034/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny 100 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2009 - 2019 wynosi 35.646.273 zł. Planowane
wydatki w całości zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi
wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa i przepustowości
drogi wojewódzkiej - skrócenie czasu przejazdu oraz poprawy dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych.
Do roku 2015 wydatkowano środki w wysokości 22.596.273 zł, m.in. na
realizację zadania na odcinku Widawa - Rychłocice od km 24+632 do km
33+850; dł. odcinka 9,218 km, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 w m.
Rychłocice na odcinku od km 33+850 do km 35+200 wraz z rozbiórką mostu
przez rzekę Wartę, o dł. 1,35 km, rozpoczęcie realizacji zadania - Rozbudowa
drogi wojewódzkiej Nr 481 w m. Rychłocice na odcinku od km 33+850 do km
35+200 wraz z rozbiórką mostu przez rzekę Wartę, realizację budowy
przepustu w km 42+292 wraz z rozbiórką istniejącego przepustu w m. Cisowa,
przygotowanie  do realizacji budowy przepustu w m. Lichawa oraz rozbudowy
drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku Łask - Widawa - przejście przez
Pruszków, zakończenie realizacji zadania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr
481 w m. Rychłocice na odcinku od km 33+850 do km 35+200 wraz z rozbiórką
mostu przez rzekę Wartę.
W 2016 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 1.250.000 zł
na zakończenie robót  w zakresie budowy przepustu w m. Lichawa oraz na
kontynuację przygotowań do realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 481 na
odcinku przejścia przez Pruszków.
W 2017 roku planowane środki w wysokości 100.000 zł przeznaczone zostaną
na kontynuację przygotowań do realizacji rozbudowy drogi na odcinku przejścia
przez Pruszków. W latach następnych kwota 11.700.000 zł przeznaczona
zostanie na realizację budowy odcinka przejścia przez Pruszków.

W-010301/000035/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków
Trybunalski

550 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2009 - 2020 wynosi 29.696.963 zł. Dla zadania
planuje się uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja
inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej i
obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa i przepustowości drogi oraz
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poprawy dostępności do drogi wojewódzkiej terenów przyległych.
Do roku 2015 wydatkowano środki w łącznej wysokości 10.431.963 zł, m.in. na
opracowanie dokumentacji  projektowej  rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 716
na odcinku Koluszki - Rokiciny, realizację robót na odcinku Kiełczówka - Baby o
długości 2,26 km, rozpoczęcie opracowania aktualizacji dokumentacji
projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 716 na odcinku przejście przez Moszczenicę, prace
przygotowawcze związane z budową oświetlenia na odcinku Kiełczówka - Baby
oraz na rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Koluszki - Łaznów (opracowania projektowe).
W 2016 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 115.000 zł na
kontynuację przygotowań w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 716 na
odcinku Koluszki - Łaznów w podziale na etapy oraz na prace przygotowawcze
dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Moszczenica - Baby. W
roku 2017 planowane wydatki w wysokości 550.000 zł przeznaczone zostaną
na rozpoczęcie realizacji rozbudowy na odcinku Koluszki - Łaznów w podziale
na etapy oraz na kontynuację przygotowań dla odcinka Moszczenica - Baby. W
latach następnych kwota 18.600.000 zł przeznaczona zostanie na zakończenie
realizacji rozbudowy odcinka Koluszki - Łaznów i odcinka Moszczenica - Baby.

W-010301/000039 Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 500 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w 2017 roku przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi wynosi 500.000 zł.
Zadanie jest w całości finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego. W
ramach zadania zaplanowano wydatki na zakup trzech samochodów patrolowo
- osobowych, samochodu dostawczego, samochodu minibus, rębaka, agregatu
prądotwórczego, młota udarowego, wiertnicy i świdra oraz aktualizacja Systemu
Geoinformatycznego Ewidencji Nieruchomości.

W-010301/000040/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny -
Koluszki - Niewiadów

585 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2009 - 2021 wynosi 19.617.329 zł. W ramach
przedmiotowego zadania finansowane są wydatki niekwalifikowalne oraz
wydatki na realizację odcinków nieobjętych dofinansowaniem z budżetu UE.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi
wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa i przepustowości
drogi oraz poprawy dostępności do drogi wojewódzkiej terenów przyległych.
Do roku 2015 wydatkowano środki w wysokości 797.329 zł, m.in. na
opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715
na odcinku - przejście przez Zaosie oraz dokumentacji projektowej rozbudowy
drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku - ul. Brzezińska w Koluszkach,
przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia drogowego dla odcinka przejście przez
Zaosie, przygotowanie i rozpoczęcie realizacji odcinka przejście przez Zaosie
od km 23+850 do km 25+700 oraz na rozpoczęcie opracowania dokumentacji
technicznej rozbudowy wiaduktu w m. Koluszki.
W 2016 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 385.000 zł na
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji i rozpoczęcie realizacji
rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Koluszki (ul.
Brzezińska) oraz kontynuację prac przygotowawczych w zakresie rozbudowy
drogi wojewódzkiej Nr 715 - rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w
Koluszkach. W 2017 roku planowana kwota 585.000 zł zostanie przeznaczona
na zakończenie rozbudowy drogi na odcinku przejścia przez Koluszki (ul.
Brzezińska) oraz na przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na rozbiórkę i budowę wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach. W latach
następnych kwota w wysokości 17.850.000 zł zostanie przeznaczona na
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realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 - wiadukt w m. Koluszki.

W-010301/000042/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku
Bogumiłowice - Strzelce Wielkie

100 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2010 - 2020 wynosi 28.875.942 zł. Planowane
wydatki w całości zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi
wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa i przepustowości
drogi oraz poprawy dostępności do drogi wojewódzkiej terenów przyległych.
Do roku 2015 wydatkowano środki w wysokości 2.665.942 zł, m.in. na
opracowanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego pn.
"Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 483 w miejscowości
Bogumiłowice wraz z dojazdami", przygotowanie wniosku do Wojewody i
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ww.
odcinka, opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie, prace
przygotowawcze dotyczące realizacji robót w zakresie rozbudowy mostu w
ciągu drogi wojewódzkiej 483 w m. Bogumiłowice wraz z dojazdami
(przygotowanie do ZRID), rozpoczęcie realizacji robót w zakresie rozbudowy
mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 483 w m. Bogumiłowice wraz z dojazdami  -
rozbiórka istniejącego mostu, budowa przepustu z rur karbowanych,
zakończenie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy
drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice -Strzelce Wielkie na
odcinku 4,91 km, zakończenie robót w zakresie rozbudowy mostu w ciągu drogi
wojewódzkiej 483 w m. Bogumiłowice wraz z dojazdami, kontynuację prac
przygotowawczych dla odcinka Bogumiłowice - Strzelce Wielkie.
W 2016 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 10.000 zł na
kontynuację prac przygotowawczych dla odcinka Bogumiłowice - Strzelce
Wielkie. W 2017 roku planowana kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona na
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka
Bogumiłowice - Strzelce Wielkie.
W latach następnych kwota w wysokości 26.100.000 zł zostanie wydatkowana
na prace związane z rozbudową odcinka Bogumiłowice-Strzelce Wielkie oraz
na prace przygotowawcze dotyczące realizacji następnych etapów inwestycji.

W-010301/000045/WPF Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich 80 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2011 - 2018 wynosi 297.350 zł. Zadanie
realizowane jest w całości z budżetu Województwa Łódzkiego. Realizacja
zadania ma na celu przeprowadzenie kontroli jakości wykonywanych robót na
drogach wojewódzkich.
W roku 2017 planowane środki w wysokości 80.000 zł przeznaczone zostaną
na wydatki związane z kontrolą jakości i zgodności robót wykonywanych na
drogach wojewódzkich z Polskimi Normami i Specyfikacjami Technicznymi.

W-010301/000050/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek -
Bełchatów

300 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w latach 2017 - 2020 wynosi 8.350.000 zł. Planowane
wydatki w całości zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi
wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa i przepustowości
drogi oraz poprawy dostępności do drogi wojewódzkiej terenów przyległych.
W 2017 roku planowana kwota 300.000 zł zostanie przeznaczona na prace



Budżet uchwalony na rok 2017

295

przygotowawcze w zakresie modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 484 (w tym
budowy ciągu pieszo-rowerowego) odcinka Zelów - Łobudzice - Wygoda oraz
we wsi Wola Mikorska. W latach następnych kwota w wysokości 8.050.000 zł
zostanie wydatkowana na realizację modernizacji drogi na odcinku Zelów -
Łobudzice - Wygoda oraz we wsi Wola Mikorska.

W-
010301/10/PWRPO/1FR
001/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice -
granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś -
Skierniewice

316 892

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 316.892 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705
Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś -
Skierniewice".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku
Bolimowska Wieś - Skierniewice polegającą na: dostosowaniu parametrów
technicznych i użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce
istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i
rozbudowie skrzyżowań, budowie zatok autobusowych, odwodnienia,
chodników i ścieżek rowerowych.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez
wykonanie prac inwestycyjnych - modernizacji stanu technicznego drogi
wojewódzkiej. Poprawa przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu.
Kwota 316.892 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysokości
5% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w części
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.387.175 zł oraz
współfinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 633.785 zł, stanowiący łącznie
95% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-
010301/71/PWRPO/1FR001/WPF).

W-
010301/10/PWRPO/1FR
002/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica
województwa - Uniejów

82 546

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 82.546 zł pochodzić będą ze środków własnych
Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473
na odcinku granica województwa - Uniejów".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku
granica województwa - Uniejów polegającą na: dostosowaniu parametrów
technicznych i użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce
istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i
rozbudowie skrzyżowań, budowie zatok autobusowych, chodników i
odwodnienia.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 82.546 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysokości
5% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w części
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.403.268 zł oraz
współfinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 165.091zł, stanowiący łącznie
95% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-
010301/71/PWRPO/1FR002/WPF).
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W-
010301/10/PWRPO/1FR
003/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia
przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap

134 361

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 134.361 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713
na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku
przechodzącym przez miasto Tomaszów Mazowiecki polegającą na: poprawie
parametrów technicznych i użytkowych drogi, rozbiórce istniejącego obiektu
mostowego na rzece Czarnej w Tomaszowie Mazowieckim i budowie nowego,
przebudowie i rozbudowie skrzyżowań, budowie zatok autobusowych,
chodników i odwodnienia.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez
wykonanie prac inwestycyjnych - modernizacji stanu technicznego drogi
wojewódzkiej. Poprawa przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu.
Kwota 134.361 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysokości
5% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w części
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.284.124 zł oraz
współfinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 268.721 zł, stanowiący łącznie
95% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-
010301/71/PWRPO/1FR003/WPF).

W-
010301/10/PWRPO/1FR
005/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez
rzekę Warta w m. Warta

857 500

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 857.500 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710
- budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta".
Zakres inwestycji obejmuje: rozbiórkę istniejącego mostu stalowego przez rzekę
Wartę o długości całkowitej 203,50 m, szerokości 11,35 m wraz z budową
nowego mostu, przebudowę drogi wraz z dojazdami do mostu, budowę
chodników, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wykonanie odwodnienia
i odprowadzania wód deszczowych, oznakowania poziomego i pionowego oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 857.500 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysokości
5% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w części
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 14.577.500 zł oraz
współfinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 1.715.000 zł, stanowiący
łącznie 95% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-
010301/71/PWRPO/1FR005/WPF).

W-
010301/10/PWRPO/1FR
006/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w
Zgierzu

106 841

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
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Środki planowane w wysokości 106.841 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702
ul. Piątkowska w Zgierzu".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku
ul. Piątkowskiej w Zgierzu polegającą na: dostosowaniu parametrów
technicznych i użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce
istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i
rozbudowie skrzyżowań, budowie zatok autobusowych, odwodnienia,
chodników i ścieżek rowerowych.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 106.841 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysokości
5% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w części
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.816.294 zł oraz
współfinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 213.682 zł, stanowiący łącznie
95% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-
010301/71/PWRPO/1FR006/WPF).

W-
010301/10/PWRPO/1FR
007/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk
Odcinek Bełchatów - Łękawa

1 130 931

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 1.130.931 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484
Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Bełchatów - Łękawa".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku
Bełchatów - Łękawa, polegającą na: dostosowaniu parametrów technicznych i
użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", przebudowie istniejących
obiektów inżynierskich, przebudowie i rozbudowie skrzyżowań, budowie zatok
autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 1.130.931 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysokości
5% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w części
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 19.225.834 zł oraz
współfinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 2.261.863 zł, stanowiący
łącznie 95% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-
010301/71/PWRPO/1FR007/WPF).

W-
010301/10/PWRPO/1FR
008/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin -
Brzozów

800 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 800.000 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703
na odcinku Chruślin - Brzozów".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku
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Chruślin - Brzozów, polegającą na: dostosowaniu parametrów technicznych i
użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce istniejących obiektów
inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i rozbudowie skrzyżowań,
budowie zatok autobusowych, chodników, odwodnienia.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 800.000 stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysokości 5%
ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w części
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 13.600.000 zł oraz
współfinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 1.600.000 zł, stanowiący
łącznie 95% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-
010301/71/PWRPO/1FR008/WPF).

W-
010301/10/PWRPO/1FR
009/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice -
Ujazd

100 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 100.000 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713
na odcinku Kurowice - Ujazd".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku
Kurowice - Ujazd polegającą na: dostosowaniu parametrów technicznych i
użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce istniejących obiektów
inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i rozbudowie skrzyżowań,
budowie zatok autobusowych, odwodnienia, chodników i ścieżek rowerowych.
Inwestycja obejmuje także budowę dodatkowej jezdni.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 100.000 stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysokości 5%
ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w części
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.700.000 zł oraz
współfinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 200.000 zł, stanowiący łącznie
95% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-
010301/71/PWRPO/1FR009/WPF).

W-
010301/10/PWRPO/1FR
010/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł
autostradowy Romanów - Brójce

305 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 305.000 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714
na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku
węzeł autostradowy Romanów - Brójce polegającą na: dostosowaniu
parametrów technicznych i użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G",
rozbiórce istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i
rozbudowie skrzyżowań, budowie zatok autobusowych, chodników i
odwodnienia.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
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inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 305.000 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysokości
5% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w części
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.185.000 zł oraz
współfinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 610.000 zł, stanowiący łącznie
95% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-
010301/71/PWRPO/1FR010/WPF).

W-
010301/10/PWRPO/1FR
011

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w
Koluszkach

875 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 875.000 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715
ul. Brzezińska w Koluszkach".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku
ul. Brzezińskiej w Koluszkach, polegającej na: dostosowaniu parametrów
technicznych i użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce
istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i
rozbudowie skrzyżowań, budowie zatok autobusowych, chodników i
odwodnienia.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi oraz skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 875.000 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysokości
5% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w części
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 14.875.000 zł oraz
współfinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 1.750.000 zł, stanowiący
łącznie 95% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-
010301/71/PWRPO/1FR011/WPF).

W-
010301/10/PWRPO/1FR
012/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk
Odcinek Łękawa - Kamieńsk

500 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 500.000 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484
Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Łękawa - Kamieńsk".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku
Łękawa - Kamieńsk polegającą na: dostosowaniu parametrów technicznych i
użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce istniejących obiektów
inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i rozbudowie skrzyżowań,
budowie zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 500.000 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysokości
5% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w części
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 8.500.000 zł oraz
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współfinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 1.000.000 zł, stanowiący
łącznie 95% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-
010301/71/PWRPO/1FR012/WPF).

W-
010301/10/PWRPO/1FR
013/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek -
Zgierz - I Etap

15 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 15.000 zł pochodzić będą ze środków własnych
Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702
na odcinku Piątek - Zgierz - I Etap".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku
Piątek - Zgierz polegającą na: dostosowaniu parametrów technicznych i
użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce istniejących obiektów
inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i rozbudowie skrzyżowań,
budowie zatok autobusowych, odwodnienia, chodników i ścieżek rowerowych.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 15.000 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysokości
5% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w części
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 255.000 zł oraz
współfinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 30.000 zł, stanowiący łącznie
95% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-
010301/71/PWRPO/1FR013/WPF).

W-
010301/10/PWRPO/1FR
014/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na
S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów

50 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 50.000 zł pochodzić będą ze środków własnych
Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485
węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 -
Dłutów".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku
węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów polegającą na: dostosowaniu parametrów
technicznych i użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce
istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i
rozbudowie skrzyżowań, budowie zatok autobusowych, odwodnienia,
chodników i ścieżek rowerowych.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez
wykonanie prac inwestycyjnych - modernizacji stanu technicznego drogi
wojewódzkiej. Poprawa przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu.
Kwota 50.000 stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysokości 5%
ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w części
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 850.000 zł oraz
współfinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 100.000 zł, stanowiący łącznie
95% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-
010301/71/PWRPO/1FR014/WPF).
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W-
010301/10/PWRPO/1FR
015/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia
przez Inowłódz

250 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 250.000 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726
na odcinku przejścia przez Inowłódz".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku
przejścia przez Inowłódz polegającą na: dostosowaniu parametrów
technicznych i użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce
istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i
rozbudowie skrzyżowań, budowie zatok autobusowych, chodników i
odwodnienia.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez
wykonanie prac inwestycyjnych - modernizacji stanu technicznego drogi
wojewódzkiej. Poprawa przepustowości drogi oraz skrócenie czasu przejazdu.
Kwota 250.000 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysokości
5% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w części
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4.250.000 zł oraz
współfinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 500.000 zł, stanowiący łącznie
95% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-
010301/71/PWRPO/1FR015/WPF).

W-
010301/10/PWRPO/1FR
016/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów -
Rokiciny

100 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 100.000 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716
na odcinku Stefanów - Rokiciny".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku
Stefanów - Rokiciny, polegającą m.in na: dostosowaniu parametrów
technicznych i użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce
istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i
rozbudowie skrzyżowań, budowie zatok autobusowych, chodników i
odwodnienia.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 100.000 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysokości
5% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w części
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.700.000 zł oraz
współfinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 200.000 zł, stanowiący łącznie
95% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-
010301/71/PWRPO/1FR016/WPF).

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 251 710

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 251 710

W-0103/000002 Wydatki związane z ustanowieniem służebności gruntowej -
drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159

15 000
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Wydatki majątkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzenia
na rzecz Miasta Łodzi za ustanowienie służebności gruntowej dla dodatkowego
dojazdu do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159.

W-010302/000003/WPF Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki
Dentystycznej w Łodzi

283 106

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Nieruchomości
Województwa Łódzkiego w Łodzi w latach 2016-2017 wynosi 285.866 zł.
Planowane wydatki stanowią koszty niekwalifikowalne realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Termomodernizacja
części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi". Celem
projektu jest termomodernizacja budynku, która zmniejszy koszty jego
eksploatacji i utrzymania.
Zaplanowane na 2017 rok środki w wysokości 283.106 zł pochodzić będą ze
środków własnych Województwa Łódzkiego i zostaną przeznaczone na
pokrycie kosztów podatku VAT oraz inne wydatki niekwalifikowalne, zgodnie z
założeniami projektu.

W-010302/000004/WPF Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul.
Wielkopolskiej 70/72

105 281

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Nieruchomości
Województwa Łódzkiego w Łodzi w latach 2016-2018 wynosi 349.668 zł.
Planowane wydatki stanowią koszty niekwalifikowalne realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Modernizacja budynku
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w
Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72". Celem projektu jest modernizacja budynku,
która zmniejszy koszty jego eksploatacji i utrzymania.
Zaplanowane na 2017 rok środki w wysokości 105.281 zł pochodzić będą ze
środków własnych Województwa Łódzkiego i zostaną przeznaczone na
pokrycie kosztów podatku VAT oraz inne wydatki niekwalifikowalne, zgodnie z
założeniami projektu.

W-010302/000005/WPF Modernizacja budynku wchodzącego w skład nieruchomości
położonej w Łodzi przy ul. Roosevelta 15

400 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Nieruchomości
Województwa Łódzkiego w Łodzi w latach 2009-2019 wynosi 8.018.726 zł.
Planowane wydatki w całości zostaną sfinansowane z budżetu Województwa
Łódzkiego. Realizacja inwestycji ma na celu podniesienie wartości
nieruchomości poprzez rewitalizację zabytkowego budynku dawnej siedziby
Towarzystwa Wzajemnego Kredytu Przemysłowców Łódzkich wraz z
dostosowaniem pomieszczeń do współczesnych wymogów i standardów. W
latach 2009-2015 wydatkowano środki w wysokości 282.837 zł na wykonanie
dokumentacji technicznej oraz na prace związane z zabezpieczeniem budynku
w celu utrzymania go w stanie niepogorszonym (naprawy tynków na kominach,
prace zabezpieczające na starym pokryciu dachowym). W roku 2016
przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 150.000 zł na weryfikację
istniejącej dokumentacji projektowej oraz aktualizację audytu energetycznego.
W roku 2017 planowane wydatki w wysokości 400.000 zł przeznaczone zostaną
na dostosowanie i uzgodnienie dokumentacji techniczno - projektowej wraz z
uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz uzyskanie innej niezbędnej
dokumentacji umożliwiającej pozyskanie dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.  W latach następnych środki w
łącznej wysokości 7.185.889 zł przeznaczone zostaną na termomodernizację
budynku, renowację stalowej konstrukcji świetlika z całkowitą wymianą
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oszklenia na nowe, przebudowę koryta odprowadzającego wodę opadową ze
świetlika, wymianę i modernizację instalacji c.o. i c.w.u., systemów wentylacji i
klimatyzacji, przebudowę wnętrz piwnicy, parteru, sutenery, I i II piętra oraz
budowę szybu windowego.

W-010302/000007/WPF Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum
Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i
dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
wymiana instalacji c.o.

314 406

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Nieruchomości
Województwa Łódzkiego w Łodzi w latach 2016-2017 wynosi 396.156 zł.
Planowane wydatki stanowią koszty niekwalifikowalne realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Termomodernizacja
budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu
Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian
zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
wymiana instalacji c.o.". Celem projektu jest termomodernizacja budynku, która
zmniejszy koszty jego eksploatacji i utrzymania.
Zaplanowane na 2017 rok środki w wysokości 314.406 zł pochodzić będą ze
środków własnych Województwa Łódzkiego i zostaną przeznaczone na
pokrycie kosztów podatku VAT oraz inne wydatki niekwalifikowalne, zgodnie z
założeniami projektu.

W-010302/000008/WPF Dostosowanie budynku A do obowiązujących przepisów
przeciwpożarowych w Sieradzu ul. Plac Wojewódzki 3

40 344

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Nieruchomości
Województwa Łódzkiego w Łodzi w latach 2012 - 2019 wynosi 88.539 zł.
Planowane wydatki stanowią zabezpieczenie udziału finansowego
Województwa Łódzkiego na realizację przedmiotowej inwestycji, będącego
odzwierciedleniem udziału procentowego województwa we współwłasności
nieruchomości (2%). Efektem realizacji zadania będzie dostosowanie
nieruchomości do obowiązujących wymogów w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. W latach 2012 - 2015 wydatkowano środki w wysokości
22.363 zł na wymianę wind osobowych, wymianę drzwi, remont klatki
schodowej oraz wykonanie okładzin ściennych p.poż.. W roku 2016 nie
realizowano prac inwestycyjnych. W roku 2017 planowane wydatki w wysokości
40.344 zł przeznaczone zostaną na wymianę części okien, sufitów
podwieszanych, pokrycia dachowego, instalacji elektrycznych i odgromowych
oraz instalacji oddymiającej. W latach następnych środki w łącznej wysokości
25.832 zł przeznaczone zostaną na montaż instalacji sygnalizacji pożaru i
dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

W-010302/000009 Wymiana 2 szt. dźwigów osobowych nr 1 i nr 2 znajdujących
się w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy
ul. Sienkiewicza 3 wraz z przebudową holu windowego

506 500

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Nieruchomości
Województwa Łódzkiego w Łodzi wynosi 506.500 zł. Planowane wydatki
stanowią zabezpieczenie udziału finansowego Województwa Łódzkiego na
realizację przedmiotowej inwestycji, będącego odzwierciedleniem udziału
procentowego województwa we współwłasności nieruchomości (69,60%).
Realizacja inwestycji ma na celu wymianę zużytych technicznie dźwigów  oraz
zwiększenie bezpieczeństwa i estetyki budynku. Zaplanowane wydatki
przeznaczone zostaną na wymianę 2 szt. dźwigów w trybie "zaprojektuj i
wykonaj" oraz przebudowę holu windowego według wykonanej aranżacji
projektowej.
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W-010302/000013 Modernizacja systemów w budynku biurowym przy ul.
Traugutta 21/23 w Łodzi mających na celu zwiększenie
poziomu bezpieczeństwa ludzi i mienia

81 258

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Nieruchomości
Województwa Łódzkiego w Łodzi wynosi 81.258 zł. Planowane wydatki
stanowią zabezpieczenie udziału finansowego Województwa Łódzkiego na
realizację przedmiotowej inwestycji, będącego odzwierciedleniem udziału
procentowego województwa we współwłasności nieruchomości (43,57%).
Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia w
budynku oraz podniesienie jakości warunków pracy i obsługi interesantów
biurowca. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na rozbudowę i
modernizację systemu telewizji przemysłowej CCTV w budynku, rozbudowę
systemu kontroli dostępu do wybranych pomieszczeń i holi, zabezpieczenie na
klatce schodowej przejścia na poziom [-1] poprzez montaż drzwi oraz
wykonanie instalacji telewizji przemysłowej w kabinach dźwigów windowych
zainstalowanych w budynku.

W-010302/000014 Budowa wiaty rowerowej 20 stanowiskowej przy budynku
biurowym Traugutta 21/23 w Łodzi

13 071

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Nieruchomości
Województwa Łódzkiego w Łodzi wynosi 13.071 zł. Planowane wydatki
stanowią zabezpieczenie udziału finansowego Województwa Łódzkiego na
realizację przedmiotowej inwestycji, będącego odzwierciedleniem udziału
procentowego województwa we współwłasności nieruchomości (43,57%).
Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia w
budynku oraz podniesienie jakości warunków pracy i obsługi interesantów
biurowca. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na budowę wiat - miejsc
parkingowych dla rowerów w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

W-010302/000016 Montaż systemu monitorowania awarii instalacji wodociągowej
bytowej w budynku przy Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi

20 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Nieruchomości
Województwa Łódzkiego w Łodzi wynosi 20.000 zł. Planowane wydatki w
całości zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego. Realizacja
inwestycji ma na celu zabezpieczenie budynku przed zalaniami wynikającymi z
awarii systemu wody użytkowej. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną
na wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac montażowych
czujników przepływu, w celu zapobiegania niekontrolowanemu wypływowi wody
z instalacji wodociągowej.

W-010302/000017 Modernizacja budynku położonego przy ul. Wojska Polskiego 2
w Piotrkowie Trybunalskim

500 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Nieruchomości
Województwa Łódzkiego w Łodzi wynosi 500.000 zł. Planowane wydatki w
całości zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego. Realizacja
inwestycji ma na celu dostosowanie obiektu pod potrzeby jednostek takich jak:
Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim,
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi Oddział Piotrków Trybunalski, Zarząd
Dróg Wojewódzkich w  Łodzi - Rejon Piotrków Trybunalski oraz Biblioteka
Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim. Zaplanowane wydatki przeznaczone
zostaną na zlecenie opracowania dokumentacji technicznej i projektowej
uwzględniającej następujący zakres robót:
- zlikwidowanie zawilgocenia ścian piwnic i parteru (osuszanie, odgrzybianie,
wprowadzenie izolacji pionowej i poziomej),
- przystosowanie obiektu do aktualnych przepisów p.poż (wymiana hydrantów,
montaż drzwi p.poż, zainstalowanie oświetlenia awaryjnego itp.),
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- roboty montażowe instalacji elektrycznej wraz z uzupełnieniem braków
osprzętu elektrycznego,
- wykonanie zasilania elektrycznego dla potrzeb sieci komputerowej,
- wykonanie wewnętrznej sieci logicznej,
- roboty modernizacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wymiana drzwi wraz z poszerzeniem otworów w celu dostosowania ich do
obowiązujących przepisów oraz potrzeb poszczególnych jednostek,
- malowanie ścian i sufitów pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi,
- wymiana wykładziny w pomieszczeniach biurowych,
- dodatkowe roboty budowlane uzupełniające,
- udrożnienie przewodów kominowych,
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i okiennej,
- założenie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej z elementami  odzysku
ciepła,
- instalacja OZE - pomp ciepła i fotowoltaiki.
Ponadto w ramach realizacji zadania w 2017 roku planuje się m.in. dokonać
uzgodnień dokumentacji, uzyskać niezbędne pozwolenia, świadectwo
energetyczne i audyt energetyczny.

W-010302/000019 Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku położonym w
Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3

208 800

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Nieruchomości
Województwa Łódzkiego w Łodzi wynosi 208.800 zł. Planowane wydatki
stanowią zabezpieczenie udziału finansowego Województwa Łódzkiego na
realizację przedmiotowej inwestycji, będącego odzwierciedleniem udziału
procentowego województwa we współwłasności nieruchomości (69,60%).
Realizacja inwestycji ma na celu dostosowanie oświetlenia awaryjnego do
obowiązujących przepisów p.poż., Prawa budowlanego i Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zaplanowane wydatki przeznaczone
zostaną na wykonanie dokumentacji oraz wykonanie robót, zgodnie z
dokumentacją projektową.

W-010302/000021 Wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach
będących własnością Województwa Łódzkiego

1 305 600

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Nieruchomości
Województwa Łódzkiego w Łodzi wynosi 1.305.600 zł. Planowane wydatki
zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego (244.137 zł) oraz z
dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(1.061.463 zł). Realizacja inwestycji ma na celu zmniejszenie kosztów
eksploatacyjnych budynków Województwa Łódzkiego mieszczących się w Łodzi
przy ulicach: Solna 14, Snycerska 8, Piłsudskiego 8. Zaplanowane wydatki
przeznaczone zostaną na wymianę i montaż oświetlenia energooszczędnego
LED w następujących lokalizacjach: ul. Solna 14 - 792 punkty świetlne; ul.
Snycerska 8 - 1.160 punktów świetlnych; Al. Piłsudskiego 8 - 2.400 punktów
świetlnych. Szacuje się, że inwestycja w oświetlenie LED przynosi do 70%
oszczędności na zużyciu energii, w stosunku do zużycia przez oświetlenie
dotychczas wykorzystywane.

W-
010302/10/PWRPO/1FR
001/WPF

Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki
Dentystycznej w Łodzi

184 634

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka
niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków, Poddziałanie
IV.2.2 - Termomodernizacja budynków.
Środki planowane w wysokości 184.634 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego.
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Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Termomodernizacja części budynku
Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi". Projekt realizowany będzie
w latach 2016-2017. Celem projektu jest termomodernizacja budynku, która
zmniejszy koszty eksploatacji i jego utrzymania.
Wydatki poniesione zostaną na docieplenie ścian i wymianę pokrycia
dachowego budynku, kompleksowy demontaż instalacji c.o. i wentylacji
mechanicznej oraz wykonanie nowych instalacji zgodnie z aktualnymi normami i
przepisami, odwilgocenie posadzek i ścian w piwnicach budynku, wymianę
drzwi zewnętrznych i luksferów, montaż instalacji odgromowej, nadzór
inwestorski, promocję projektu.
Kwota 184.634 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
kwocie 1.046.259 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został
ujęty w zadaniu W-010302/71/PWRPO/1FR001/WPF).

W-
010302/10/PWRPO/1FR
002/WPF

Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul.
Wielkopolskiej 70/72

68 662

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka
niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków, Poddziałanie
IV.2.2 - Termomodernizacja budynków.
Środki planowane w wysokości 68.662 zł pochodzić będą ze środków własnych
Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Modernizacja budynku Centrum
Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul.
Wielkopolskiej 70/72". Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2018.
Celem projektu jest modernizacja budynku, która zmniejszy koszty eksploatacji i
jego utrzymania.
Wydatki poniesione zostaną na ocieplenie stropodachu, wymianę drzwi
zewnętrznych, modernizację układu wentylacji mechanicznej.
Kwota 68.662 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
kwocie 389.080 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty
w zadaniu W-010302/71/PWRPO/1FR002/WPF).

W-
010302/10/PWRPO/1FR
003/WPF

Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum
Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i
dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
wymiana instalacji c.o.

205 048

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka
niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków, Poddziałanie
IV.2.2 - Termomodernizacja budynków.
Środki planowane w wysokości 205.048 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Termomodernizacja budynku głównego
i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa
Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i
dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji



Budżet uchwalony na rok 2017

307

c.o.". Realizację projektu zaplanowano na lata 2016-2017. Celem projektu jest
modernizacja budynku, która zmniejszy koszty eksploatacji i jego utrzymania.
Wydatki poniesione zostaną na ocieplenie ścian i stropodachu budynku
biblioteki, ocieplenie ścian i stropodachu budynku głównego, wymianę zasilania
kotłowni, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę instalacji c.o. i c.w.u.,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Kwota 205.048 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
kwocie 1.161.934 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został
ujęty w zadaniu W-010302/71/PWRPO/1FR003/WPF).

750 Administracja publiczna 33 722

75018 Urzędy marszałkowskie 33 722

W-0103/000003/WPF Dokumentacja przyszłościowa - Wsparcie procesów
organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze
Województwa Łódzkiego

33 722

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji
związanej ze wsparciem procesów organizowania publicznego pasażerskiego
transportu kolejowego, niezbędnych do poprawy funkcjonowania transportu
kolejowego na obszarze województwa łódzkiego w zakresie inwestycji
infrastrukturalnych realizowanych przez Zarządcę Infrastruktury kolejowej - PKP
PLK SA.
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Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1 926 661

010 Rolnictwo i łowiectwo 223 000

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 223 000

W-0104/OGR/000004 Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb
samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących
zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i
leśnych

23 000

Wydatki majątkowe

Planowane środki przeznaczone zostaną na wyposażenie stanowisk pracy
pracowników, zajmujących się obsługą środków uzyskanych z wyłączeń z
produkcji gruntów rolnych, w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie
umożliwiające sprawne wykonywanie powierzonych zadań.

W-0104/OGR/000005 Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie
kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz
oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania
operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony
gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)

100 000

Wydatki majątkowe

Planowane środki przeznaczone zostaną na dotacje dla powiatów z
przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu sprzętu
pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do
zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia
spraw ochrony gruntów rolnych. Podział planowanych środków przeprowadzony
zostanie na podstawie złożonych wniosków, których termin składania upływa w
dniu 28 lutego 2017 roku.

W-0104/OGR/000007 Dotacje dla gmin na dofinansowanie kosztów budowy i
renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji (art. 22c
ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych)

100 000

Wydatki majątkowe

Planowane środki przeznaczone zostaną na dotacje dla gmin na
dofinansowanie kosztów budowy i renowacji zbiorników wodnych służących
małej retencji. Przyznane dotacje umożliwią właściwe utrzymanie zbiorników
wodnych małej retencji, służących poprawie bilansu wodnego.
Podział planowanych środków przeprowadzony zostanie na podstawie
złożonych wniosków, których termin składania upływa w dniu 28 lutego 2017
roku.

750 Administracja publiczna 1 344 457

75018 Urzędy marszałkowskie 1 344 457

W-0104/000011 Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do
zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za
korzystanie ze środowiska

980 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup licencji i opieki nad
systemami informatycznymi do zarządzania informacjami środowiskowymi i
opłatami za korzystanie ze środowiska. Wartość kosztorysowa zadania wynosi
980.000 zł i sfinansowana zostanie ze środków stanowiących wpływy z opłat
wymierzonych w drodze decyzji marszałka województwa, które zgodnie z art.
402 ust 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tj.
Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) mogą być przeznaczone na tworzenie i
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modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających
ze środowiska (9.800 zł) oraz z planowanej do uzyskania dotacji z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
(970.200 zł).

W-0104/000012 Zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego do
tworzenia i modyfikowania baz danych zawierających
informacje o podmiotach korzystających ze środowiska

300 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu komputerowego
wykorzystywanego do tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających
informacje o podmiotach korzystających ze środowiska. Wartość kosztorysowa
zadania wynosi 300.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane środkami
stanowiącymi 1,5 % wpływów z opłat, za korzystanie ze środowiska, które
zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony
środowiska, mogą być wykorzystane na tworzenie i modyfikację baz danych
zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska.

W-0104/000015 Zakup oprogramowania, licencji i opieki nad systemem
informatycznym pod nazwą "Baza Danych o Środowisku"

64 457

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup oprogramowania - "Baza
Danych o Środowisku" służącego do gromadzenia i przetwarzania danych
środowiskowych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
województwa wraz z licencją, opieką autorską i serwisową. Realizacja zadania
zostanie sfinansowana środkami budżetu Województwa Łódzkiego (8.000 zł)
oraz dotacją przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi (56.457 zł).

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody

359 204

92502 Parki krajobrazowe 359 204

W-0104/92502/000002 Modernizacja systemu oczyszczania wody w OT NPK w
Moszczenicy

9 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego.
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na  modernizację systemu
oczyszczania wody w istniejącej hydroforni OT NPK w Moszczenicy z
mechanicznej na chemiczną.

W-0104/92502/000003 Wymiana ogrodzenia i bram wjazdowych w siedzibie OT NPK w
Przedborzu

17 500

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego.
Zaplanowane zadanie polega na wymianie ogrodzenia i dwóch bram
wjazdowych w siedzibie OTNPK w Przedborzu.
Realizacja zadania ma na celu poprawę estetyki otoczenia budynku i
bezpieczeństwo posesji.

W-0104/92502/000004 Termomodernizacja budynku biurowo-szkoleniowego  w OT
NPK w Moszczenicy etap III

165 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego.
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na demontaż dachu wraz z
ociepleniem i boazerią, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu z obróbkami,
montaż okien dachowych, obrobienie kominów blachą, ocieplenie dachu wełną,
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wykonanie sufitów oraz montaż daszków nad balkonami i tarasem.
Realizacja ww. zadania zmniejszy koszty ogrzewania, zwiększy komfort pracy
oraz bezpieczeństwo.

W-0104/92502/000005 Zakup pięciu zestawów komputerów wraz z niezbędnym
oprogramowaniem

31 500

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego.
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup pięciu komputerów
stacjonarnych wraz z oprogramowaniem.

W-0104/92502/000006 Zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego dla
OT PKWŁ

3 600

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego.
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup specjalistycznego
oprogramowania komputerowego Corel Draw dla trzech stanowisk.

W-0104/92502/000009 Zakup aparatu fotograficznego (lustrzanki małoobrazkowej)
wraz z wybranymi obiektywami dla OT PKWŁ

7 200

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego.
Planowane wydatki stanowią wkład własny dotyczący zakupu małoobrazowej
lustrzanki cyfrowej oraz obiektywów.
Na sfinansowanie pozostałych kosztów związanych z realizacją zadania planuje
się pozyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W-0104/92502/000011 Zakup urządzenia nawigacyjnego GPS wraz z mapami
topograficznymi oraz zapasowym akumulatorem dla OT PKWŁ

3 600

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup
urządzenia nawigacyjnego GPS wraz z oprogramowaniem.

W-0104/92502/000013 Zakup rębaka do siedziby OT NPK w Moszczenicy 7 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego.
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup rębaka.
Realizacja zadania ma na celu usprawnienie prac oczyszczania powierzchni
użytkowych.

W-0104/92502/000014 Zakup dwóch samochodów specjalistycznych dla OT NPK i OT
SPK

100 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego.
Planowane wydatki stanowią wkład własny dotyczący zakupu specjalistycznych
samochodów. Na sfinansowanie pozostałych kosztów związanych z realizacją
zadania planuje się pozyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
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Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W-
0104/92502/000017/WP
F

Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem
systemu informacji turystyczno-przyrodniczej - wydatki
niekwalifikowalne

5 934

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zespół Parków
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w latach 2016 - 2018 wynosi 432.593
zł.
W ramach zadania finansowane są wydatki nieobjęte dofinansowaniem Unii
Europejskiej.
Realizacją projektu objęte zostaną działania polegające na odnowieniu
rowerowych i pieszych szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego.
W roku 2016 przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 2.530 zł z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem. W roku 2017
planowane wydatki w kwocie  5.934 zł przeznaczone zostaną na opracowanie
projektu graficznego tablic informacyjno-edukacyjnych. W roku 2018
zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 75.149 zł na odnowienie
rowerowych i pieszych szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych oraz
wykonanie i instalacja 63 tablic informacyjno-edukacyjnych.

W-0104/92502/000019 Zakup teleobiektywu stałoogniskowego do już posiadanego
aparatu Nikon dla OT BPK

5 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego. Planowane wydatki stanowią wkład własny dotyczący
zakupu teleobiektywu stałoogniskowego do aparatu Nikon. Na sfinansowanie
pozostałych kosztów związanych z realizacją zadania planuje się pozyskać
dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi.

W-
010408/10/PWRPO/1FR
001/WPF

Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem
systemu informacji turystyczno-przyrodniczej

3 870

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V - Ochrona
środowiska, Działanie V.4 - Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.2 -
Przeciwdziałanie degradacji środowiska.
Środki planowane w wysokości 3.870 zł pochodzić będą ze środków własnych
Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Odnowienie oznakowania szlaków
turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z
uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej". Realizację
projektu zaplanowano na lata 2016-2018. Głównym celem projektu jest
przeciwdziałanie degradacji środowiska poprzez ograniczenie i minimalizację
negatywnych wpływów turystyki i rekreacji w Parkach Krajobrazowych i innych
form ochrony. Wydatki poniesione zostaną na odnowienie rowerowych i
pieszych szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych (odnowienie
znaków malowanych, wykonanie i montaż tabliczek, kierunkowskazów i
słupków).
Kwota 3.870 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
kwocie 21.930 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty
w zadaniu W-010408/71/PWRPO/1FR001/WPF).
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Departament Kultury i Edukacji 5 303 338

801 Oświata i wychowanie 788 197

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego

6 380

W-
011031/10/PWRPO/1FS
002/WPF

Realizacja projektu pn. "Wygraj swoją przyszłość: Nauka
Praktyka Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie
zawodowe - wkład własny

6 380

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja,
Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe,
Poddziałanie XI.3.1 - Kształcenie zawodowe.
Środki planowane w wysokości 6.380 zł pochodzić będą ze środków własnych
Województwa Łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wygraj swoją przyszłość: Nauka
Praktyka Praca". Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2018. Celem
projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych słuchaczy kierunków:
higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu, technik elektroradiolog, technik
masażysta, technik usług kosmetycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesione zostaną na
modernizację  pomieszczenia i dostosowanie go do potrzeb pracowni
stomatologicznej. Dodatkowo w ramach pomocy dydaktycznych kierunku
protetyk słuchu planuje się zakup 3 modułów HiPro USB oraz sondy do
wykonywania pomiarów In situ.
Kwota 6.380 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysokości
10% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w części
Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 54.230 zł oraz
współfinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 3.190 zł, stanowiący łącznie
90% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-
011031/71/PWRPO/1FS002/WPF).

80147 Biblioteki pedagogiczne 19 500

W-0110/80147/000007 Zakup serwera do systemu Sowa 2 do Biblioteki Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim

19 500

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup serwera do systemu Sowa
2 do Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Serwer jest
niezbędny do przechowywania bazy danych.

80195 Pozostała działalność 762 317

W-0110/000047 Zabezpieczenie środków na wydatki niekwalifikowalne dla
jednostek oświatowych podległych Samorządowi WŁ na
realizację projektów w ramach Działania VII.4 Edukacja

461 402

Wydatki majątkowe

Środki zaplanowane w wysokości 461.402 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego i zostały zabezpieczone na wydatki
niekwalifikowalne, w tym pokrycie kosztów podatku VAT dotyczące realizacji
projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura
dla usług społecznych, Działanie VII.4 - Edukacja.

W-
0110/10/PWRPO/1FR00
3

Zabezpieczenie wkładu własnego dla jednostek oświatowych
podległych Samorządowi WŁ na realizację projektów w ramach
Działania VII.4 Edukacja

300 915

Wydatki majątkowe
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Środki zaplanowane w wysokości 300.915 zł pochodzić będą ze środków
własnych Województwa Łódzkiego i zostały zabezpieczone na realizację
projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura
dla usług społecznych, Działanie VII.4 - Edukacja.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 515 141

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 137 420

W-0110/000020/WPF Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji
kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale
środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu
"Kultura 3D. Rozbudowa infrastruktury Kulturalnej dla
Nowoczesnej i Wielofunkcyjnej Filharmonii" (Filharmonia
Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi)

137 420

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2016 - 2018 wynosi
1.249.828 zł.
Planowane wydatki, stanowiące koszty kwalifikowalne w wysokości 1.000.600
zł sfinansowane zostaną z budżetu Województwa Łódzkiego (150.000 zł), ze
środków EFRR (806.330 zł) oraz ze środków własnych Filharmonii Łódzkiej im.
Artura Rubinsteina (44.270 zł). Natomiast planowane wydatki stanowiące
koszty niekwalifikowalne w wysokości 249.228 zł w całości sfinansowane
zostaną ze środków własnych Filharmonii Łódzkiej.
Realizacja zadania przyczyni się do rozszerzenie oferty kulturalnej Filharmonii
Łódzkiej, a także nadania jej nowych funkcji: galeryjnej, edukacyjnej,
społecznej, kawiarnianej i paramuzealnej poprzez rozbudowę infrastruktury
kulturalnej. Budynek Filharmonii zostanie dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo oraz w zakresie ponadstandardowych rozwiązań
adresowanych m.in. do osób słabowidzących i niewidomych, autystycznych
oraz z niepełnosprawnością intelektualną.
Projekt pn.: "Kultura 3D Rozbudowa infrastruktury Kulturalnej dla Nowoczesnej i
Wielofunkcyjnej Filharmonii" został zgłoszony przez Filharmonię Łódzką w
ramach RPO WŁ 2014-2020, Osi Priorytetowej VI, Działania VI.1 Dziedzictwo
kulturowe i infrastruktura kultury.
Środki finansowe z budżetu Województwa Łódzkiego zaplanowane na 2017 rok
w wysokości 137.420 zł oraz planowane do poniesienia w roku 2018 w
wysokości 12.580 zł zostaną przeznaczone na pokrycie zadeklarowanego
wkładu własnego w realizację projektu.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 044 714

W-0110/000030/WPF Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury
realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków
z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Utworzenie
Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont
Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem w celu zwiększenia
udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i
kształtowania kulturowej tożsamości regionu" (Łódzki Dom
Kultury)

561 156

Wydatki majątkowe

Środki finansowe z budżetu Województwa Łódzkiego zaplanowane na 2017 rok
w wysokości  561.156 zł oraz planowane do poniesienia w roku 2018 w
wysokości 1.896.410 zł zostaną przeznaczone na wydatki niekwalifikowalne, tj.
na pokrycie kosztów podatku VAT związanego z projektem pn. "Utworzenie
Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu
Kultury wraz z otoczeniem w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców
województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu"
realizowanym przez Łódzki Dom Kultury.



Budżet uchwalony na rok 2017

314

W-0110/000031/WPF Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji
kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale
środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu
"Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez
remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem w celu
zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców województwa
łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości
regionu" (Łódzki Dom Kultury)

483 558

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2016 - 2018 wynosi
10.619.867 zł.
Planowane wydatki, stanowiące koszty kwalifikowalne wynoszą 8.146.536 zł i
sfinansowane zostaną z budżetu Województwa Łódzkiego (1.612.207 zł), ze
środków EFRR (6.517.229 zł) oraz ze środków własnych Łódzkiego Domu
Kultury (17.100 zł).
Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju Łódzkiego Domu Kultury oraz
wzmocnienia jego wymiaru intelektualnego i kulturalnego, co przełoży się na
wymierne i trwałe korzyści społeczno-gospodarcze oraz wzrost atrakcyjności
turystycznej regionu.
Projekt pn.: "Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez
remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem w celu zwiększenia udziału
w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej
tożsamości regionu" został zgłoszony przez Łódzki Dom Kultury w ramach RPO
WŁ 2014-2020, Osi Priorytetowej VI, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i
infrastruktura kultury.
Środki finansowe z budżetu Województwa Łódzkiego zaplanowane na 2017 rok
w wysokości  483.558 zł oraz planowane do poniesienia w roku 2018 w
wysokości 1.128.649 zł zostaną przeznaczone na pokrycie zadeklarowanego
wkładu własnego w realizację projektu.

92118 Muzea 3 333 007

W-0110/000039/WPF Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji
kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale
środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu
"Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek
J" (Muzeum Sztuki w Łodzi)

832 699

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2016 - 2018 wynosi
9.439.010 zł.
Planowane wydatki, stanowiące koszty kwalifikowalne w wysokości 7.737.943
zł sfinansowane zostaną z budżetu Województwa Łódzkiego (1.144.869 zł), ze
środków POIiŚ (6.577.251 zł) oraz ze środków własnych Muzeum Sztuki w
Łodzi (15.823 zł). Natomiast planowane wydatki stanowiące koszty
niekwalifikowalne w wysokości 1.701.067 zł w całości sfinansowane zostaną ze
środków własnych Muzeum Sztuki w Łodzi.
Realizacja zadania polegać będzie na rozbudowie i przebudowie znajdującego
się na terenie siedziby głównej Muzeum Sztuki przy ul. Więckowskiego 36
budynku "J". Budynek, który ze względu na swój stan pełni obecnie
ograniczone funkcje gospodarcze, zostanie wyburzony do wysokości
parapetów, a następnie nadbudowany i rozbudowany oraz wyposażony w pełną
infrastrukturę techniczną niezbędną dla magazynów, pracowni i warsztatów. W
efekcie muzeum zyska nową powierzchnię do przechowywania zbiorów.
Projekt pn.: "Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek J"
uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, Oś priorytetowa VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój
zasobów.
Środki finansowe z budżetu Województwa Łódzkiego zaplanowane na 2017 rok
w wysokości  832.699 zł oraz planowane do poniesienia w roku 2018 w
wysokości 312.170 zł zostaną przeznaczone na pokrycie zadeklarowanego
wkładu własnego w realizację projektu.
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W-0110/000042/WPF Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji
kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale
środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu
"Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska
43" (Muzeum Sztuki w Łodzi)

900 355

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2016 - 2018 wynosi
17.623.900 zł.
Planowane wydatki, stanowiące koszty kwalifikowalne w wysokości 14.402.422
zł sfinansowane zostaną z budżetu Województwa Łódzkiego (2.146.814 zł), ze
środków POIiŚ (12.242.058 zł) oraz ze środków własnych Muzeum Sztuki w
Łodzi (13.550 zł). Natomiast planowane wydatki stanowiące koszty
niekwalifikowalne w wysokości 3.221.478 zł w całości sfinansowane zostaną ze
środków własnych Muzeum Sztuki w Łodzi.
Realizacja zadania polegać będzie na rewitalizacji infrastruktury Muzeum w
budynkach B i C znajdujących na wysokości ulicy Gdańskiej 43 i wchodzących
w skład siedziby głównej instytucji. Zostaną one przebudowane i nadbudowane,
a także przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, co pozwoli
rozwinąć w nich działalność i ofertę zgodną ze standardami stawianymi przed
współczesnym muzeum.
Projekt pn.: "Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska 43"
uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, Oś priorytetowa VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój
zasobów.
Środki finansowe z budżetu Województwa Łódzkiego zaplanowane na 2017 rok
w wysokości  900.355 zł oraz planowane do poniesienia w roku 2018 w
wysokości 1.246.459 zł zostaną przeznaczone na pokrycie zadeklarowanego
wkładu własnego w realizację projektu.

W-0110/000043 Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji
kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale
środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu
"Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w
Łodzi" (Muzeum Sztuki w Łodzi)

149 500

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w 2017 roku wynosi 575.000 zł.
Planowane wydatki stanowią koszty kwalifikowalne w wysokości i sfinansowane
zostaną z budżetu Województwa Łódzkiego (149.500 zł) oraz ze środków
EFRR (425.500 zł).
Realizacja zadania polegać będzie na opracowaniu i wdrożeniu nowoczesnego
portalu informatycznego służącego do prezentacji i udostępnieniu zbiorów
muzeum w wersji cyfrowej, a także służącego odbiorcom oferty kulturowej
muzeum do rezerwacji i zakupu biletów wstępu oraz rezerwacji innych zasobów
muzeum z wykorzystaniem sieci Internet. W wyniku realizacji projektu nastąpi
wdrożenie trzech e-usług skierowanych do bezpośrednich odbiorów powstałego
portalu: rezerwacji biletu, zakupu biletu oraz rezerwacji zasobów muzealnych.
Projekt pn.: "Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Łodzi"
uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WŁ 2014-2020, Osi priorytetowej VII.
Infrastruktura dla usług społecznych.
Środki finansowe z budżetu Województwa Łódzkiego zaplanowane na 2017 rok
w wysokości  149.500 zł zostaną przeznaczone na pokrycie zadeklarowanego
wkładu własnego w realizację projektu.

W-0110/000045 Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury
realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków
z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Nowoczesny
system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Łodzi" (Muzeum
Sztuki w Łodzi)

250 453

Wydatki majątkowe

Środki finansowe z budżetu Województwa Łódzkiego zaplanowane na 2017 rok
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w wysokości  250.453 zł zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów
niekwalifikowalnych, m.in. na pokrycie kosztów podatku VAT związanego z
projektem.

W-0110/000062 Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w
Łodzi na przygotowanie kompleksowej dokumentacji siedziby
Muzeum

1 200 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w 2017 roku wynosi 1.200.000
zł.
Planowane wydatki zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego i
przeznaczone będą na wykonanie kompleksowej dokumentacji siedziby głównej
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi znajdującej się w Łodzi
przy Placu Wolności. Umożliwi to ubieganie się o środki na poprawę
infrastruktury siedziby Muzeum z funduszy europejskich, z programów
krajowych oraz RPO WŁ. W ramach zadania zaplanowane jest m.in.:
przygotowanie kompleksowej dokumentacji siedziby Muzeum, świadczenie
usługi koordynacji i nadzoru merytorycznego nad przygotowaniem dokumentacji
oraz przygotowanie studium wykonalności wraz z analizą popytu.
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Departament Sportu i Turystyki 3 000 000

926 Kultura fizyczna 3 000 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 000 000

W-0136/000054/WPF Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Łódzkie
Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne - kampus PŁ"

3 000 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki stanowią dotację celową dla Politechniki Łódzkiej z
przeznaczeniem na realizację inwestycji obejmującej budowę Łódzkiego
Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego-Kampus PŁ, która zostanie
udzielona na podstawie umowy Nr 1/PŁ/2014 zawartej w dniu 16 kwietnia 2014
r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Politechniką Łódzką, zmienionej
aneksem Nr 1 i Nr 2.
W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowany: zespół pływalni
olimpijskiej, hala sportowo - widowiskowa z boiskami do gier zespołowych i
sportów siłowych, widownia oraz sale treningowe, ośrodek sportów
wspinaczkowych ze ścianką wspinaczkową.
Szacowany koszt budowy obiektu wynosi 128.395.508 zł. W ramach
przedsięwzięcia środki na jego realizację Politechnika Łódzka uzyska z
następujących źródeł: Ministerstwo Sportu i Turystyki - 30.000.000 zł,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 16.000.000 zł, Miasto Łódź -
12.000.000 zł, Województwo Łódzkie - 12.000.000 zł oraz środki własne -
58.395.508 zł.
W roku 2017 dotacja Województwa Łódzkiego w wysokości 3.000.000 zł
przeznaczona zostanie na wykonanie stanu surowego, roboty wykończeniowe
zewnętrzne i wewnętrzne, instalację wewnętrzną, wyposażenie obiektu,
przyłącza i sieci zewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu zgodnie z planem i
harmonogramem finansowania projektu.
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Departament Polityki Zdrowotnej 2 997 377

851 Ochrona zdrowia 2 997 377

85111 Szpitale ogólne 2 997 377

W-0108/000005 Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Udarowego z
Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

396 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w 2017 roku wyniesie 400.000
zł. Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu Województwa
Łódzkiego (396.000 zł) oraz środków własnych Szpitala (4.000 zł) i
przeznaczone będą m.in. na zakup sprzętu medycznego, wyposażenia
meblowego medycznego i administracyjnego.
Realizacja zadania pozwoli na podniesienie standardu świadczonych usług,
poprzez doposażenie w nowoczesny wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny
Oddziału. Poprawiona zostanie jakość świadczonych usług medycznych w
zakresie leczenia udarów oraz dostępność do wysokiej jakości opieki
medycznej. Zakup pozwoli na zwiększenie dostępności i możliwości realizacji
wysokospecjalistycznych usług medycznych z zakresu rehabilitacji
neurologicznej wykonywanych w oddziale, co z kolei przełoży się na
zmniejszenie kolejki pacjentów oczekujących na hospitalizację.

W-0108/000007 Modernizacja pomieszczeń w budynku internistycznym w
Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza na potrzeby
Przychodni Kardiologicznej - dostosowanie usług
ambulatoryjnych do potrzeb kontraktowania NFZ w
Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w
Łodzi

250 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w 2017 roku wyniesie 250.000
zł. Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu Województwa
Łódzkiego i przeznaczone będą m.in. na wykonanie robót budowlanych,
instalacyjnych oraz wykończeniowych.
Poradnia Kardiologiczna realizująca świadczenia medyczne w oparciu o
kontrakt z NFZ znajduje się na 1 piętrze w Pałacyku fabrykanckim Leo Plihala,
zbudowanym na przełomie XIX i XX wieku, wpisanym do ewidencji zabytków.
Próby jego dostosowania na potrzeby specjalistycznej opieki ambulatoryjnej są
niemożliwe - brak zgody Konserwatora Zabytków na zamontowanie podnośnika
dla osób niepełnosprawnych, co jest wymogiem NFZ, brak zgody na wymianę
drzwi i instalację klimatyzacji. Jedynym wyjściem dostosowania usług
ambulatoryjnych do wymogów i przepisów prawa jest zmiana lokalizacji
udzielania usług medycznych. W tym celu Szpital może wykorzystać
pomieszczenia znajdujące się w budynku internistycznym. Przeniesienie
poradni do budynku, gdzie znajdują się również oddziały internistyczne,
zdecydowanie przyczyni się do poprawy oferowanych usług ambulatoryjnych
oraz poprawi komunikację personelu Szpitala. Biorąc pod uwagę
zachorowalność na choroby układu krążenia oraz wymaganą opiekę
poszpitalną należy stworzyć odpowiednie warunki zapewniające
kompleksowość usług medycznych.

W-0108/000009 Modernizacja Apteki Szpitalnej przy ul. Okólnej 181 celem
uruchomienia pracowni do przygotowywania cytostatyków w
Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum
Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

500 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w 2017 roku wyniesie 980.000
zł. Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu Województwa
Łódzkiego (500.000 zł), ze środków własnych Szpitala (180.000 zł) oraz ze
środków Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego (300.000 zł na zakup loży
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laminarnej) i przeznaczone będą m.in. na roboty ogólnobudowlane: murarskie,
malarskie, tynkarskie, montaż i wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie
instalacji: sanitarnych, wentylacyjnej, elektrycznej, prace wykończeniowe oraz
zakup urządzenia do przygotowywania cytostatyków (loża laminarna) przez
Spółkę IMŁ.
Modernizacja Apteki Szpitalnej w Wojewódzkim Zespole Opieki Zdrowotnej
Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ma na celu dostosowanie
miejsc do przygotowywania leków cytostatycznych. Obowiązek ten wynika
wprost z wymogów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w tym art. 207
ust. 1 nakładającego ostateczny termin dostosowania pomieszczeń i urządzeń
podmiotu wykonującego działalność leczniczą do wymagań, jakim powinny one
odpowiadać na dzień 31 grudnia 2017 roku.
Z powyższych przepisów wynika, że przygotowywanie leków cytostatycznych
jest obowiązkiem aptek szpitalnych. Ze względu na realizację pakietu
onkologicznego oraz udzielanie świadczeń z zakresu chemioterapii w
oddziałach szpitalnych Centrum Leczenia Chorób Płuc, istnieje konieczność
przygotowywania leków cytostatycznych w pracowni apteki, która musi być
wyposażona w lożę laminarną. Loża laminarna jest to urządzenie
wykorzystywane do pracy w warunkach sterylnych, gwarantujące pełną
sterylność przestrzeni roboczej oraz całkowitą ochronę użytkownika i otoczenia
podczas przygotowywania cytostatyków.
Modernizacja apteki wyposażonej w odpowiednie i dostosowane pomieszczenie
pozwoli zredukować również koszty, które musiałyby być ponoszone po 2017
roku, w związku ze zlecaniem usługi na zewnątrz.

W-0108/000021 Modernizacja i dostosowanie obiektów Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

500 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w 2017 roku wyniesie 3.300.000
zł. Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu Województwa
Łódzkiego (500.000 zł) oraz ze środków własnych Szpitala i środków Spółki
Inwestycje Medyczne Łódzkiego (2.800.000 zł) i przeznaczone będą na
wykonanie m.in. robót ogólnobudowlanych, elektrycznych, centralnego
ogrzewania, instalacji wod-kan., gazów medycznych, klimatyzacji.  Roboty
związane  będą z poszerzeniem otworów drzwiowych i montażem stolarki
drzwiowej we wszystkich pomieszczeniach, przebudową węzłów sanitarnych,
w tym łazienek dla osób niepełnosprawnych, wykonaniem okładzin ściennych i
podłogowych z płytek ceramicznych, montażem osprzętu sanitarnego, wymianą
podłóg z połączeniem bezszczelinowym ze ścianami, wymianą sufitów
podwieszanych, wymianą oświetlenia w węzłach sanitarnych i korytarzach,
montażem odbojo-poręczy i pochwytów dla osób niepełnosprawnych,
montażem  wentylatorów elektrycznych w sanitariatach oraz kompleksowym
malowaniem pomieszczeń.
Realizacja zadania ma na celu dostosowania obiektów Szpitala do
obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W-0108/000022/WPF Rozbudowa WSS im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o
koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej,
onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych
oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum
Onkologii (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika
w Łodzi)

100 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2015 - 2020 wynosi
80.000.000 zł. Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu
Województwa Łódzkiego (11.550.000 zł) oraz pozyskanych przez szpital,
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środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (65.450.000 zł). W
ramach zadania realizowane będą również wydatki bieżące w wysokości
3.000.000 zł (z tego 450.000 zł z budżetu Województwa Łódzkiego i 2.550.000
zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), które są
integralnie związane z projektem.
W roku 2017 planowane wydatki w wysokości 10.100.000 zł (z tego 100.000 zł
z budżetu Województwa Łódzkiego i 10.000.000 zł ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego) przeznaczone zostaną na m.in. na
opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowę części Regionalnego
Ośrodka Onkologicznego na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Profilaktyki
Onkologicznej oraz funkcjonowania systemu Szybkiej Diagnostyki w ramach
Pakietu Onkologicznego.
Realizacja zadania ma na celu poprawę jakości infrastruktury technicznej i
medycznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu zdrowia i
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa, a szczególnie
obniżenie poziomu śmiertelności społeczności regionu łódzkiego z powodu
nowotworów złośliwych.

W-0108/000025/WPF Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR -
Doposażenie Centrum Urazowego w WSS im. M. Kopernika w
Łodzi w specjalistyczny sprzęt medyczny

270 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2017 - 2018 wynosi
2.000.000 zł. Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu
Województwa Łódzkiego (300.000 zł) oraz pozyskanych przez szpital, środków
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1.700.000 zł).
W roku 2017 planowane wydatki w wysokości 1.800.000 zł (z tego 270.000 zł z
budżetu Województwa Łódzkiego i 1.530.000 zł ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego) przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i
aparatury medycznej, w tym m.in.: zestawu resuscytacyjno-
anestezjologicznego, RTG jezdnego cyfrowego, zestawu do torakotomii
ratunkowej, wózków transportowych z butlami kompozytowymi do wentylacji z
zaworem typu LIV przystosowanych do RM, stanowisk diagnostycznych RTG,
kardiomonitorów mobilnych, zestawu - respiratorów transportowych, zestawów
do pobierania krwi, aparatu do pomiaru rzutu serca, defibrylatora, aparatu do
pomiaru parametrów krytycznych, zestawu narzędzi chirurgicznych, zestawu
narzędzi naczyniowych, łóżek intensywnej terapii, stołu operacyjnego
ortopedycznego.
Utworzone w 2010 roku Centrum Urazowe przy Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi jest elementem systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego, działającego zgodnie z ustawą z dnia
8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Centrum
powinno zagwarantować wykonanie wszelkich badań szybkiej diagnostyki w
stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, spowodowanego działaniem czynnika
zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie i wielonarządowe obrażenia
ciała.
Doposażenie Centrum w specjalistyczny sprzęt medyczny przyczyni się do
obniżenia poziomu śmiertelności oraz niepełnosprawności, zwłaszcza z powodu
wypadków drogowych, katastrof budowlanych, pożarów oraz katastrof
naturalnych.

W-0108/000028/WPF Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR -
Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z
wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej
-Curie w Zgierzu

73 700

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2017 - 2018 wynosi
7.599.493 zł. Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu
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Województwa Łódzkiego (3.992.993 zł), ze środków własnych szpitala (194.755
zł) oraz pozyskanych przez szpital, środków z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (3.333.445 zł). W ramach zadania realizowane będą
również wydatki bieżące w wysokości 78.300 zł (z tego 6.500 zł z budżetu
Województwa Łódzkiego, 5.245 zł ze środków własnych szpitala i 66.555 zł ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), które są integralnie
związane z projektem.
W roku 2017 planowane wydatki w wysokości 737.000 zł (z tego 73.700 zł z
budżetu Województwa Łódzkiego, 36.850 zł ze środków własnych szpitala i
626.450 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z
wyposażeniem, w tym m.in.: łóżek do intensywnej terapii, respiratorów,
zestawów do intubacji i wentylacji, stacji dokujących ze sprzętem do szybkich
przetoczeń płynów, ssaków elektrycznych, kardiomonitorów, sprzętu do
bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego oraz materacy.
Umożliwi to stworzenie 4 stanowisk intensywnej terapii, dzięki czemu Szpital
spełni wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia o posiadaniu minimum 2%
łóżek OIT w stosunku do ogólnej liczby łóżek w jednostce.

W-0108/000031/WPF Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR -
Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług
medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Sieradzu

245 606

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2016 - 2017 wynosi
2.465.917 zł. Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu
Województwa Łódzkiego (248.398 zł), ze środków własnych szpitala (137.590
zł) oraz pozyskanych przez szpital, środków z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (2.079.929 zł).
W roku 2017 planowane wydatki w wysokości 2.418.439 zł (z tego 245.606 zł z
budżetu Województwa Łódzkiego, 117.160 zł ze środków własnych szpitala i
2.055.673 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
przeznaczone zostaną na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury
medycznej wraz z wyposażeniem, m.in.: respiratorów, kardiomonitorów,
analizatorów parametrów krytycznych, defibrylatorów z kardiowersją, pomp
infuzyjnych, łóżka elektrycznego, aparatów EKG na wózku oraz
przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych poprawiających organizację
oddziału, polegających m.in. na dostosowaniu dla osób niepełnosprawnych
(modernizacja łazienek, montaż zewnętrznej platformy dźwigowej
umożliwiającej transport z poziomu parkingu na I piętro budynku, gdzie znajduje
się wejście do SOR) i zamontowaniu monitoringu.
Realizacja zadania poprawi funkcjonalność Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
i dostosuje do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada
2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą. Po zakończeniu zadania, Szpital będzie
dysponował efektywnym i adekwatnym do zabezpieczenia potrzeb Szpitalnym
Oddziałem Ratunkowym.

W-0108/000035/WPF Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR -
Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława
Rybickiego w Skierniewicach

162 071

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2017 - 2018 wynosi
2.894.125 zł. Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu
Województwa Łódzkiego (405.177 zł), ze środków własnych szpitala (28.948 zł)
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oraz pozyskanych przez szpital, środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (2.460.000 zł).
W roku 2017 planowane wydatki w wysokości 1.157.650 zł (z tego 162.071 zł z
budżetu Województwa Łódzkiego, 11.579 zł ze środków własnych szpitala i
984.000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i aparatury medycznej, m.in.:
kardiomonitorów, pomp infuzyjnych i ssaków elektrycznych.
Realizacja zadania poprawi infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i
zwiększy dostępność oraz skuteczność udzielania świadczeń medycznych.
Zakup sprzętu medycznego przyspieszy diagnostykę, poprawi jej jakość,
przyspieszy proces decyzji o podjęciu leczenia oraz wypłynie pozytywnie na
jakość samego leczenia.

W-0108/000107/WPF Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu
Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie

500 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2014 - 2019 wynosi
3.140.297 zł. Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu
Województwa Łódzkiego (2.982.100 zł) oraz ze środków własnych Szpitala
(158.197 zł).
W roku 2017 planowane wydatki w wysokości 530.000 zł (z tego 500.000 zł z
budżetu Województwa Łódzkiego oraz 30.000 zł ze środków własnych szpitala)
przeznaczone zostaną na wykonanie oświetlenia awaryjnego w Pawilonie B i C
oraz zakup krzeseł do ewakuacji pacjentów.
Realizacja zadania ma na celu dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana
Pawła II w Bełchatowie do wymagań wynikających z przepisów dotyczących
ochrony przeciwpożarowej. Tym samym, celem projektu jest podniesienie
poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Szpitala.
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Departament Geodezji i Kartografii 12 000

010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000

01004 Biura geodezji i terenów rolnych 12 000

W-011201/000002 Zakupy inwestycyjne - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi 12 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup urządzenia Fortigate 50 E i
kserokopiarki. Zakup ww. sprzętu służy zapewnieniu prawidłowej realizacji
zadań w zakresie obsługi geodezyjno - kartograficznej, prac związanych z
realizacją inwestycji na drogach wojewódzkich oraz prac dotyczących
uregulowania stanu prawnego gruntów pod drogami wojewódzkimi, a także
wykonywaniu zadań, związanych z modernizacją terenów wiejskich, tj.
wykonywaniu scaleń i wymiany gruntów.
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Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa 855 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

855 000

75495 Pozostała działalność 855 000

W-0130/000012 Realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji 427 500

Wydatki majątkowe

Planowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z realizacją
zadań wynikających z ustawy o Policji (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1782 ze zm.).

W-0130/000013 Realizacja zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej

427 500

Wydatki majątkowe

Planowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z realizacją
zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 603 ze zm.).
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Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 11 368

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 368

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 11 368

W-
02/10/POWERPT/1FS00
1/WPF

PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna 5 203

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Pomoc Techniczna. Wydatki w
ramach ww. zadania poniesione będą na zakup komputerów, urządzeń
wielofunkcyjnych i wyposażenia, m.in. niszczarki niezbędnego do bieżącego
funkcjonowania jednostki.
Kwota 5.203 zł stanowi 15,72% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie
z zasadami finansowania PO WER, wkład własny Województwa Łódzkiego
wynosi min. 15,72% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie
27.897 zł, stanowiący 84,28% planowanych wydatków ogółem został ujęty w
zadaniu W-02/72/POWERPT/1FS001/WPF).

W-
02/10/RPOPT/1FS001/
WPF

Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12 6 165

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na zakup
komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego i wyposażenia, m.in. niszczarki
niezbędnego do bieżącego funkcjonowania jednostki.
Kwota 6.165 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 34.935 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-02/71/RPOPT/1FS001/WPF).
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Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 7 350

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 350

85395 Pozostała działalność 7 350

W-
03/10/RPOPT/1FS003/
WPF

Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych
Obserwatoriów Terytorialnych, zakup sprzętu komputerowego i
oprogramowania na potrzeby badań i repozytorium danych
EFS -RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

7 350

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach zadania planowany jest zakup inwestycyjny związany z
prowadzeniem przez Regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej prac
naukowo-badawczych i budową repozytorium posiadanych i gromadzonych
danych z zakresu polityki społecznej regionu łódzkiego. Środki wydatkowane
zostaną na  sprzęt komputerowy z oprogramowaniem: serwer z dyskami
serwerowymi i systemem operacyjnym, licencja na bazę danych i silnik
bazodanowy, oprogramowanie do analizy danych jakościowych (licencja,
szkolenie wdrożeniowe, wsparcie techniczne z asystą w zakresie użytkowania
oprogramowania).
Kwota 7.350 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 41.650 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-03/71/RPOPT/1FS003/WPF).
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Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 6 075

750 Administracja publiczna 6 075

75095 Pozostała działalność 6 075

W-
04/10/RPOPT/1FS002/
WPF

Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i
multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy -
RPO/WŁ/OP12

6 075

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na zakup
wyposażenia niezbędnego do bieżącego funkcjonowania jednostki - 8 sztuk
notebooków, a także na wsparcie w zakresie budowy, rozwoju i utrzymania
systemów informatycznych.
Kwota 6.075 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny
Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii
Europejskiej w kwocie 34.425 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-04/71/RPOPT/1FS002/WPF).
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Kancelaria Marszałka 5 000

750 Administracja publiczna 5 000

75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 5 000

W-0119/000002 Obsługa działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 5 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zapewnienie funkcjonowania
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego,
w tym m..in. na:
- wynagrodzenia osobowe - 1.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3.500 zł.
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Departament Finansów 1 429 000

750 Administracja publiczna 1 429 000

75011 Urzędy wojewódzkie 1 429 000

W-0101/000033 Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu
administracji rządowej

1 429 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia osobowe dla 34 etatów - 984.000 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 145.700 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 190.400 zł,
- pozostałe wydatki - 108.900 zł.
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Departament Infrastruktury 28 364 000

600 Transport i łączność 28 364 000

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 28 300 000

W-0103/000014 Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do
ulgowych przejazdów autobusowych

28 300 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 20 czerwca 1992
r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 ze zm.) i przeznaczone są na dopłaty
dla przewoźników wykonujących przewozy na terenie województwa.

60095 Pozostała działalność 64 000

W-0103/000019 Przeprowadzenie kontroli badań psychologicznych w zakresie
psychologii transportu

9 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 5 stycznia 2011
roku o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 627 ze zm.) i
przeznaczone zostaną na realizację obowiązku sprawowania nadzoru nad
przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

W-0103/000076 Wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników 55 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011
roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367
ze zm.) i przeznaczone są na wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników.
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Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska 5 021 000

010 Rolnictwo i łowiectwo 4 558 000

01008 Melioracje wodne 4 556 000

W-010401/000013 Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych
podstawowych

4 556 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na zakup energii, wykonanie
prac remontowo - konserwacyjnych związanych z utrzymaniem i obsługą
budowli piętrzących, zbiorników wodnych oraz budowli hydrotechnicznej.

01095 Pozostała działalność 2 000

W-0104/000007 Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich
oraz map obwodów łowieckich

2 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na aktualizację rejestru
powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich.

710 Działalność usługowa 356 000

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 40 000

W-0104/000009 Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych
występujących na terenie województwa łódzkiego

40 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie inwentaryzacji złóż
surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego.
Realizacja zadania wynika z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.).

71095 Pozostała działalność 316 000

W-010401/000021 Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących
urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa
właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego
oraz wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód
nieistotnych dla rolnictwa

316 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na zakup usług oraz na
wykonanie prac remontowo - konserwacyjnych związanych z utrzymaniem rzek
(wykaszanie porostów, hakowanie dna, zabudowa wyrw, utrzymanie drożności
koryt rzek) oraz budowli hydrotechnicznych.

750 Administracja publiczna 7 000

75046 Komisje egzaminacyjne 7 000

W-0104/000010 Wypłaty wynagrodzeń członków komisji dla stwierdzania
kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

7 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.851 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 1.149 zł;
 dla członków komisji powołanej do stwierdzania kwalifikacji z zakresie
gospodarowania odpadami.
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900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100 000

W-0104/000001 Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref
województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały
poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie
planów działań krótkoterminowych dla stref województwa
łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów
alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych

100 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na opracowanie programów ochrony
powietrza dla stref województwa łódzkiego (art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska) w związku z wykazaną przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi listą obszarów stref
zakwalifikowanych do opracowania programów ochrony powietrza lub na
opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa
łódzkiego (art. 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)
w związku z przekazaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Łodzi informacją o ryzyku wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu
alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego.



Budżet uchwalony na rok 2017

333

Departament Kultury i Edukacji 12 000

851 Ochrona zdrowia 12 000

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

12 000

W-0110/85156/000001 Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

12 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki realizowane będą przez następujące jednostki oświatowe:
1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi,
2. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja
Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w
Łodzi,
4. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w
Tomaszowie Mazowieckim,
5. Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w
Łowiczu,
6. Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w
Sieradzu,
i przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
uczniów i słuchaczy nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu.
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Departament Sportu i Turystyki 4 000

750 Administracja publiczna 4 000

75046 Komisje egzaminacyjne 4 000

W-0136/000009 Nadawanie uprawnień przewodnikom turystycznym i pilotom
wycieczek oraz sfinansowanie wykonania legitymacji pilota
wycieczek i przewodnika turystycznego

4 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe
(2.000 zł) dla członków komisji egzaminacyjnych oraz wykonanie legitymacji
przewodnika turystycznego górskiego (2.000 zł).
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Departament Polityki Zdrowotnej 69 000

600 Transport i łączność 32 000

60095 Pozostała działalność 32 000

W-0108/000012 Nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem
orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem

32 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane będzie na podstawie art. 77 ust.2 oraz art. 80 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 627 ze zm.). Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia
dla lekarzy uprawnionych przez Marszałka Województwa do przeprowadzania
badań osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem, a
także sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań i wydawaniem orzeczeń
lekarskich.

851 Ochrona zdrowia 37 000

85195 Pozostała działalność 37 000

W-0108/000167 Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do
szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której
mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22

27 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane będzie na podstawie art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 546
ze zm.). Planowane wydatki przeznaczone zostaną na transport medyczny do
szpitali psychiatrycznych osób sądownie skierowanych na leczenie.

W-0108/000171 Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez
upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza
psychiatrę

10 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania wynikającego
z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 546 ze zm.), zgodnie z którym
upoważniony przez Marszałka Województwa lekarz psychiatra dokonuje oceny
zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę
jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, innego lekarza niż wymieniony w
ustawie lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności
ratunkowych, wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.
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Departament Geodezji i Kartografii 100 000

710 Działalność usługowa 100 000

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 100 000

W-0112/GiK/000011 Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb
prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego

100 000

Wydatki bieżące

Realizacja wyżej wymienionego zadania wynika z ustawy z dnia 17 maja 1989
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.).
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na aktualizację bazy danych
obiektów topograficznych oraz wykonanie map topograficznych w skali 1:10000.
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Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa 6 000

752 Obrona narodowa 6 000

75212 Pozostałe wydatki obronne 6 000

W-0130/000011 Szkolenia obronne 6 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na wynagrodzenia dla
wykładowców, którzy przeprowadzą szkolenia obronne dla pracowników
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, zajmujących się
sprawami obronnymi. Tematyka szkoleń oraz terminy ich przeprowadzenia
podane zostaną w "Planie szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego na 2017 rok", który sporządzony zostanie w 2017 roku
na podstawie wytycznych Wojewody Łódzkiego.
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Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 1 000

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 000

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 1 000

W-02/000016 Służba zastępcza w województwie łódzkim 1 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z
ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej (tj. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1027 ze zm.), w tym na:
- wynagrodzenia bezosobowe - 850 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 50 zł.
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Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 537 000

855 Rodzina 537 000

85501 Świadczenie wychowawcze 112 000

W-03/000018 Obsługa świadczeń wychowawczych - koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego

112 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z
ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2016 r., poz. 195)
w tym na:
- wynagrodzenia osobowe dla 21 etatów - 68.535 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.150 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 18.315 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

141 000

W-03/000009 Obsługa świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego

141 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z
ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z
2016 r., poz. 1518 ze zm.), w tym na:
- wynagrodzenia osobowe dla 23 etatów - 73.073 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 44.869 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 23.058 zł.

85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 284 000

W-03/000013 Zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych 284 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na prowadzenie niepublicznych
ośrodków adopcyjnych, po przeprowadzeniu konkursów zgodnie z ustawą z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1817 ze zm.).
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Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi 629 000

855 Rodzina 629 000

85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 629 000

W-05/000001 Organizacja i prowadzenie Regionalnego Ośrodka
Adopcyjnego

629 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki związane z utrzymaniem jednostki przeznaczone zostaną
na:
- wynagrodzenia osobowe dla 15 etatów - 364.047 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 59.647 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 64.500 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.600 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 137.206 zł,
które obejmują m.in.: zakup materiałów biurowych, prenumeratę prasy, usługi
pocztowe, porządkowe i prawne, bieżące naprawy i konserwacje, zakup usług
telekomunikacyjnych a także szkolenia i delegacje pracowników.



  

 

CZĘŚĆ XVIII 
WYDATKI MAJĄTKOWE  
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Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska 333 000

010 Rolnictwo i łowiectwo 308 000

01008 Melioracje wodne 308 000

W-010401/000054 Dolina Warty X - przebudowa lewostronnego wału
przeciwpowodziowego rz. Warty w km 4+250 - 10+010,
przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi
w km 0+000 - 0+715, przebudowa prawostronnego wału
przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 4+250  gm.
Sieradz, pow. sieradzki

304 000

Wydatki majątkowe

W-010401/000056 Dokończenie wykupu - Drzewiczka, regulacja rzeki w km
53+800 - 56+700, gm. Opoczno, pow. opoczyński

4 000

Wydatki majątkowe

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 000

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 17 000

W-0104/000021 Zakup programów komputerowych dla potrzeb realizacji zadań
z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016
r., poz. 672 z późn. zm.), związanych z ochroną powietrza

17 000

Wydatki majątkowe

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 8 000

W-0104/000025 Zakup programu komputerowego dla potrzeb realizacji zadań z
zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016
r., poz. 672 z późn. zm.), związanych z ochroną środowiska
przed hałasem

8 000

Wydatki majątkowe
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Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska 600 000

010 Rolnictwo i łowiectwo 600 000

01095 Pozostała działalność 600 000

W-0104/000024 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego
województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej,
przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w
zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych
na terenach wiejskich

600 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla jednostek
samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację własnych zadań
bieżących w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na
terenach wiejskich. Celem głównym tego przedsięwzięcia jest wsparcie i
promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, aktywności społecznej, pobudzanie
aktywizacji mieszkańców oraz budowanie świadomości obywatelskiej i
tożsamości lokalnej, a także rozpoznanie lokalnych potrzeb i integracja
środowisk lokalnych.



  

 

CZĘŚĆ XX 
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Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska 300 000

010 Rolnictwo i łowiectwo 300 000

01095 Pozostała działalność 300 000

W-0104/000024 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego
województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej,
przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w
zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych
na terenach wiejskich

300 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla jednostek
samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie realizacji małych
projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Celem głównym tego
przedsięwzięcia jest wsparcie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej,
aktywności społecznej, pobudzanie aktywizacji mieszkańców oraz budowanie
świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, a także rozpoznanie lokalnych
potrzeb i integracja środowisk lokalnych.
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Departament Sportu i Turystyki 1 300 000

926 Kultura fizyczna 1 300 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 300 000

W-0136/000011/WPF Pomoc finansowa dla Gminy Ręczno na realizację zadania pn.:
"Przebudowa obiektu sportowego w Gminie Ręczno"

1 300 000

Wydatki majątkowe

Planowana dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy z gminą Ręczno
w ramach pomocy finansowej na podstawie art. 8a Ustawy o samorządzie
województwa z 5 czerwca 1998 roku (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.486).
W ramach planowanej inwestycji przewiduje się przeprowadzenie modernizacji
obiektu sportowego w gminie Ręczno, polegającej na:
- przebudowie płyty boiska o nawierzchni trawiastej oraz wykonaniu systemu
jego nawadniania,
- budowie bieżni o nawierzchni poliuretanowej,
- wykonaniu stanowisk sportowych (m. in. do skoku w dal, wzwyż, pchnięcia
kulą, rzutu oszczepem),
- wykonaniu nowego oświetlenia, nagłośnienia oraz wymianie trybun.
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Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa 700 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

700 000

75495 Pozostała działalność 700 000

W-0130/000014 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z
przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu
sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP

700 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla jednostek samorządu
terytorialnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie życia,
zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem, który będzie wykorzystywany przez jednostki OSP.
Celem głównym tego przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa
mieszkańców województwa łódzkiego, co jest zgodne z art. 14, ust. 1, pkt 14
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2016
r. poz. 486 ze zm.).
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Departament Prawno – Organizacyjny 153 500

010 Rolnictwo i łowiectwo 153 500

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 153 500

W-
0135/50/PROWPT/0000
01

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Szkolenia
pracowników, koszty obsługi departamentu

144 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z:
organizacją specjalistycznych szkoleń dla pracowników wdrażających zadania
PROW 2014 - 2020, zakupem materiałów i wyposażenia biurowego i usług
pocztowych oraz innych wydatków dotyczących realizacji zadania w ramach
PROW 2014 - 2020.

W-
0135/50/PROWPT/0000
02

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Szkolenia
pracowników, koszty obsługi Sekretariatu Regionalnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego

9 500

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z:
organizacją specjalistycznych szkoleń dla pracowników Sekretariatu
Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego
związanych z realizacją PROW 2014 - 2020, zakupem usług pocztowych i
telekomunikacyjnych związanych z obsługą Sekretariatu Regionalnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego.
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Departament Finansów 3 032 000

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 460 000

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 460 000

W-
0101/50/PROWPT/0000
01

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I:
Wynagrodzenia pracowników

2 200 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia osobowe dla 31 etatów - 1.652.577 zł,
do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2016 dla 55
etatów;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 177.914 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 359.509 zł,
 dla pracowników realizujących obowiązki służbowe w ramach Schematu I
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -
2020;
- pozostałe wydatki bieżące - 10.000 zł,
w tym na pokrycie kosztów ekwiwalentu za odzież roboczą.

W-
0101/50/PROWPT/0000
02

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II:
Wynagrodzenia pracowników

260 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia osobowe dla 4 etatów - 200.601 zł,
do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2015 dla 6
etatów;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.716 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 42.683 zł;
dla pracowników realizujących obowiązki służbowe w ramach Schematu II
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -
2020.

050 Rybołówstwo i rybactwo 572 000

05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny
Rybactwo i Morze 2014–2020

572 000

W-0101/50/PW/000001 Wydatki na zatrudnienie pracowników do obsługi Programu
Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w województwie łódzkim

572 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia osobowe dla 8,25 etatów - 442.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 36.000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 94.000 zł,
dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego
"Rybactwo i Morze".
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Departament Cyfryzacji 17 000

010 Rolnictwo i łowiectwo 17 000

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 17 000

W-
0131/50/PROWPT/0000
01

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup i
utrzymanie sprzętu biurowego

17 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z
naprawą sprzętu komputerowego oraz serwisem środowiska wydruku w ramach
Pomocy Technicznej PROW 2014 - 2020.
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Departament Infrastruktury 524 000

010 Rolnictwo i łowiectwo 524 000

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 524 000

W-
010302/50/PROWPT/00
0001

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Najem i
utrzymanie pomieszczeń biurowych

457 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów najmu i
utrzymania pomieszczeń biurowych na potrzeby pracowników realizujących
zadania w ramach Schematu I Pomocy Technicznej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

W-
010302/50/PROWPT/00
0002

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Najem i
utrzymanie pomieszczeń biurowych

67 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów najmu i
utrzymania pomieszczeń biurowych na potrzeby pracowników realizujących
zadania w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.
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Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska 116 000

050 Rybołówstwo i rybactwo 116 000

05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny
Rybactwo i Morze 2014–2020

116 000

W-0104/50/PW/000006 Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach
Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

116 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na zakup materiałów i
wyposażenia, zakup środków żywności, zakupu usług niezbędnych do
prawidłowej realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i
Morze". Ponadto w ramach zadania planowane są wydatki przeznaczone na
pokrycie kosztów szkoleń oraz podróży służbowych krajowych pracowników
realizujących zadania w ramach wyżej wymienionego programu.
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Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 845 500

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 845 500

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 845 500

W-
0116/50/PROWPT/0000
01

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja
Planu Komunikacyjnego

200 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację polityki informacyjno-
promocyjnej PROW 2014 - 2020 w ramach zapisów zawartych w Planie
Komunikacyjnym, stanowiącym integralną część Planu działania KSOW, w tym
m.in. na zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych.

W-
0116/50/PROWPT/0000
02

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja
Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW

2 593 500

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na działania w ramach PROW 2014-
2020 i dotyczyć będą Planu Działania KSOW Województwa Łódzkiego na lata
2016-2017, w tym m.in. na pokrycie kosztów warsztatów, szkoleń i konferencji
mających na celu aktywizację mieszkańców regionu łódzkiego do
podejmowania inicjatyw poprawiających warunki życia na obszarach wiejskich.

W-
0116/50/PROWPT/0000
03

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Podróże
służbowe krajowe i zagraniczne oraz koszty obsługi
departamentu

52 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na pokrysie kosztów najmu
skrytek sejfowych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników
zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014- 2020.
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Departament Cyfryzacji 20 000

010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20 000

W-
0131/50/PROWPT/0000
02

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup
sprzętu biurowego, pomiarowego, multimedialnego i
komputerowego

20 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zakupu sprzętu
biurowego, pomiarowego, multimedialnego i komputerowego niezbędnych przy
realizacji zadań PROW 2014 - 2020.



  

 

CZĘŚĆ XXIII 
NA ZADANIA REALIZOWANE  

W RAMACH  
PROGRAMU OPERACYJNEGO 

KAPITAŁ LUDZKI  
2007-2013  



Budżet uchwalony na rok 2017

353

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 5 336

758 Różne rozliczenia 5 336

75814 Różne rozliczenia finansowe 5 336

W-
0134/60/POKL/000020/8
10

Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 8.1 w ramach
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

5 336

Wydatki bieżące

Kwota w wysokości 3.660 zł stanowi prognozowaną wartość zwrotów środków
dotacji celowej z lat ubiegłych od beneficjentów. Dochody będą podlegały
zwrotowi na rachunek Ministerstwa Rozwoju.
Kwota w wysokości 1.676 zł stanowi prognozowaną wartość zwrotów środków
od beneficjentów z tytułu odsetek od dotacji celowej oraz opłat prolongacyjnych
naliczonych na podstawie decyzji administracyjnych. Dochody będą podlegały
zwrotowi na rachunek Ministerstwa Rozwoju.
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Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej 2 723 234

750 Administracja publiczna 2 723 234

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 723 234

W-
0105/71/PWRPO/1FR00
1/WPF

Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez
organizację i udział w zagranicznych targach i misjach
gospodarczych - dofinansowanie

2 445 428

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Środki planowane w wysokości 2.445.428 zł pochodzić będą z płatności
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza Województwa
Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach
gospodarczych". Realizację projektu zaplanowano na lata 2016-2018. Głównym
celem projektu jest promocja gospodarcza regionu poprzez udział w targach
zagranicznych oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych misji handlowych
i inwestycyjnych.
Wydatki zostaną poniesione na transport, usługi hotelarskie, wynajem
powierzchni wystawienniczej, zabudowę stoiska wraz z projektem, opłaty
targowe, działania promocyjne.
Kwota 2.445.428 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie
z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020 wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 431.546 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0105/10/PWRPO/1FR001/WPF).

W-
0105/71/PWRPO/1FR00
2/WPF

Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa
łódzkiego - dofinansowanie

277 806

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Środki planowane w wysokości 277.806 zł pochodzić będą z płatności Budżetu
Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Lodzkie GO! Nowe rynki dla
kluczowych branż województwa łódzkiego". Realizację projektu zaplanowano
na lata 2017-2019. Głównym celem projektu jest internacjonalizacja
przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez organizację i udział w
przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi
gospodarczej regionu. W ramach planowanego zadania wydatki zostaną
poniesione na prawa autorskie do materiałów powstałych w wyniku projektu,
przeprowadzenie pogłębionej analizy potrzeb środowiska biznesowego
Województwa Łódzkiego, przeprowadzenie spotkań z przedsiębiorcami,
organizację i przeprowadzenie misji pilotażowych (zagranicznych).
Kwota 277.806 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020 wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 49.026 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0105/10/PWRPO/1FR002/WPF).
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Departament Prawno – Organizacyjny 929 883

750 Administracja publiczna 929 883

75018 Urzędy marszałkowskie 929 883

W-
0135/71/RPOPT/1FS00
1/WPF

Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

136 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na rozwój kwalifikacji
zawodowych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego zaangażowanych w realizację RPO WŁ na lata 2014-2020 m.in.
poprzez szkolenia indywidualne, warsztaty i kursy, szkolenia zamknięte
realizowane zgodnie z  harmonogramem szkoleń przyjętym na 2017 rok dla
pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Kwota 136.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 24.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS001/WPF).

W-
0135/71/RPOPT/1FS00
2/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania PR - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

85 748

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach zadania planowane są wydatki związane z zakupem
materiałów i wyposażenia dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej
zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Planuje się również zakup biletów
MPK, świadczenie usług związanych z telefonią stacjonarną oraz komórkową.
Kwota 85.748 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 15.132 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS002/WPF).

W-
0135/71/RPOPT/1FS00
3/WPF

Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

297 500

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wsparcie ukierunkowane jest na utrzymanie i wzmocnienie kadry
pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WŁ na lata
2014-2020 poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. W ramach
zadania przewidziane jest finansowanie kosztów szkoleń w ramach nowej
perspektywy programowej dla pracowników Departamentu ds. Regionalnego
Programu Operacyjnego.
Kwota 297.500 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 52.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS003/WPF).
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W-
0135/71/RPOPT/1FS00
4/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

116 110

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki poniesione będą na zapewnienie niezbędnych
warunków pracy pracownikom Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego zaangażowanym w realizację RPO WŁ na lata 2014-2020
poprzez zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy w niezbędny i
odpowiedni sprzęt.  Ponadto środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów
związanych  z opłatami pocztowymi, kosztami rozmów telefonicznych, kosztami
zakupu materiałów biurowych oraz publikacji, w tym: prasy, czasopism, książek.
Kwota 116.110 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 20.490 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS004/WPF).

W-
0135/71/RPOPT/1FS00
5/WPF

Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

209 525

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach zadania poniesione będą wydatki związane ze
szkoleniami pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu
Finansów, Departamentu ds. Przedsiębiorczości, Departamentu Kontroli i
Skarg, Departamentu Cyfryzacji, Departamentu Prawno-Organizacyjnego, Biura
Audytu Wewnętrznego zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ na lata 2014-
2020.
Kwota 209.525 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 36.975 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS005/WPF).

W-
0135/71/RPOPT/1FS00
6/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

85 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wsparcie ukierunkowane jest na zapewnienie odpowiedniego
potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego. W ramach zadania
będą ponoszone wydatki na podróże służbowe krajowe, skrytki sejfowe, zakup
sprzętu biurowego, materiałów biurowych, w tym mebli  - szafy, krzesła,
niszczarki a także zakup biletów MPK, książek oraz prenumeraty prasy i
czasopism. Finansowana będzie również usługa telefonii stacjonarnej i
komórkowej oraz doręczania korespondencji.
Kwota 85.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 15.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS006/WPF).
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Departament Finansów 19 760 073

750 Administracja publiczna 19 760 073

75018 Urzędy marszałkowskie 19 760 073

W-
0101/71/RPOPT/1FS00
1/WPF

Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z
pochodnymi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

19 760 073

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki poniesione będą na wynagrodzenia wraz z
pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, z tego
na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 15.149.805 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 3.261.318 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. - 1.315.800 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 33.150 zł.
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane przeciętne zatrudnienie
pracowników w 2017 roku w wymiarze 377 etatów.
Kwota 19.760.073 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania -
zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii
Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny
Województwa Łódzkiego w kwocie 3.487.072 zł, stanowiący 15% planowanych
wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/10/RPOPT/1FS001/WPF).
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Departament Polityki Regionalnej 10 554 620

710 Działalność usługowa 1 311 550

71003 Biura planowania przestrzennego 1 311 550

W-
010201/71/RPOPT/1FS
001/WPF

Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej -
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w
Łodzi RPO/WŁ/OP12

1 311 550

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki poniesione będą m.in. na wynagrodzenia wraz
z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie
785.400 zł, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 562.700 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 116.450 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. - 42.500 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63.750 zł obejmują wydatki związane z
wynagrodzeniami ekspertów zatrudnionych do konsultacji merytorycznych przy
Ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla WŁ LORIS 2030 i Monitoringu
Innowacyjności w Województwie Łódzkim.
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane średnie zatrudnienie
pracowników bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ na lata
2014-2020 w 2017 roku w wymiarze 11,5 etatów obejmujących: 2 pracowników
Dyrekcji współfinansowanych w 20% z środków PT, pracowników Zespołu
Organizacyjno-Informatycznego - 7 etatów w 15% i 1 etat w 10%, pracowników
Zespołu Finansowego - 2 etaty w 30% i 1 etat w 20% oraz średnio 14,8 etatu
pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - średnio w 51,35%.
Ponadto przewiduje się wydatkowanie środków w kwocie 526.150 zł na
pozostałe wydatki obejmujące organizację spotkań grup roboczych
Regionalnego Forum Terytorialnego WŁ, sfinansowanie badań i analiz
dotyczących ewaluacji Strategii Rozwoju WŁ 2020 oraz aktualizacji Regionalnej
Strategii Innowacji dla WŁ LORIS 2030,  szkoleń, delegacji służbowych.
Kwota 1.311.550 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie
z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 231.450 zł stanowiący 15% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/10/RPOPT/1FS001/WPF).

750 Administracja publiczna 9 243 070

75018 Urzędy marszałkowskie 9 243 070

W-
0102/71/RPOPT/1FS00
2/WPF

Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji
EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

108 800

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach niniejszego zadania zaplanowane środki związane są z
podnoszeniem kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ
na lata 2014-2020 poprzez działania polegające na wymianie doświadczeń i
rozpowszechnianiu najlepszych praktyk z partnerami polskimi oraz z regionów
państw Unii Europejskiej m.in. poprzez udział w stażach, wizytach studyjnych,
konferencjach, spotkaniach, a także zapewnieniu finansowania kosztów
wyjazdów wynikających z realizowania zadań RPO WŁ na lata  2014-2020.
Kwota 108.800 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
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Łódzkiego w kwocie 19.200 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS002/WPF).

W-
0102/71/RPOPT/1FS00
3/WPF

Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne
związane z rozwojem regionalnym  - RPO/WŁ/OP12

3 368 550

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85.000 zł oraz pozostałe wydatki w
kwocie 3.283.550 zł na realizację działań promocyjno-informacyjnych
realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020
zgodnie z Rocznym Planem Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok
2017. Planowane wydatki zostaną poniesione na organizację szkoleń dla
potencjalnych beneficjentów i beneficjentów m.in. szkolenia z wniosków o
dofinansowanie nawiązujące do ogłoszonego harmonogramu konkursów na
2017 r. oraz warsztaty z wypełniania generatora wniosków aplikacyjnych, a
także z rozliczania projektów. Planowana jest kampania informacyjno-
promocyjna nt. RPO WŁ 2014-2020, realizacja działań edukacyjno-
promocyjnych sprofilowanych pod konkretne grupy docelowe oraz współudział
w realizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, konkursy promocyjne,
działania koordynacyjne oraz inne działania informacyjno-promocyjne.
Kwota 3.368.550 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie
z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 594.450 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS003/WPF).

W-
0102/71/RPOPT/1FS00
4/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

187 340

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki poniesione będą na wynagrodzenia
bezosobowe dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 25.500 zł oraz na
pozostałe wydatki bieżące w kwocie 161.840 zł, z których zostanie
sfinansowana organizacja spotkań konsultacyjnych, konferencji, wykonywanie
analiz, raportów, badań i ekspertyz, organizacja wsparcia eksperckiego,
przygotowanie opracowań i innych publikacji. W ramach zadania finansowane
również będzie wsparcie funkcjonowania Komitetu Monitorującego RPO WŁ.
Kwota 187.340 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 33.060 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS004/WPF).

W-
0102/71/RPOPT/1FS00
5/WPF

Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje
związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

1 342 320

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach zadania zostaną przeznaczone na pokrycie
kosztów związanych z prowadzeniem 9 badań ewaluacyjnych zaplanowanych
na 2017 r. Badania zostaną zlecone przez Zarząd Województwa Łódzkiego
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zewnętrznym wykonawcom, zgodnie z procedurami Ustawy prawo zamówień
publicznych.
Kwota 1.342.320 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie
z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 236.880 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS005/WPF).

W-
0102/71/RPOPT/1FS00
6/WPF

Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

403 750

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania obejmują wydatki z tytułu
wynagrodzeń w kwocie 5.100 zł, w tym:
- honoraria - 850 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.250 zł
oraz kwota 398.650 zł na pozostałe wydatki w ramach zadania. W ramach
zadania planowane są wydatki dotyczące  procedury odwoławczej (wg
aktualnego Regulaminu Organizacyjnego UM WŁ) w zakresie kwestionowanej
w składanych odwołaniach/wnioskach zasadności nakładania korekt
finansowych ze względu na stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości przy
realizacji projektów RPO WŁ. Ponadto planowane wydatki zostaną
przeznaczone na pokrycie kosztów i opłat wynikających z postępowań sądowo-
administracyjnych w związku z postępowaniami dotyczącymi zwrotu środków
przez beneficjentów RPO WŁ, w szczególności opłat sądowych ponoszonych w
związku ze składaniem przez  IZ RPO WŁ skarg do sądów administracyjnych,
wpisów stosunkowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów
postępowania, do których zapłaty IZ RPO WŁ została zobowiązana mocą
prawomocnych wyroków sądów administracyjnych. Środki zostaną również
przeznaczone na wydatki dotyczące m.in. sfinansowania nałożonych przez
organy egzekucyjne kosztów egzekucyjnych, zaliczek na pokrycie
przewidywanych kosztów egzekucyjnych, opłat i kosztów sądowych związanych
z odzyskiwaniem środków od beneficjentów oraz wynikających z zastosowania
procedur odwoławczych.
Kwota 403.750 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 71.250 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS006/WPF).

W-
0102/71/RPOPT/1FS00
7/WPF

Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

7 310

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach niniejszego zadania wydatki poniesione będą na
sfinansowanie kosztów delegacji na szkolenia zaangażowanych we wdrażanie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu
Finansów, Departamentu ds. Przedsiębiorczości, Departamentu Kontroli i
Skarg, Biura Audytu Wewnętrznego, Departamentu Prawno-Organizacyjnego
oraz Departamentu Cyfryzacji.
Kwota 7.310 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 1.290 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
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został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS007/WPF).

W-
0102/71/RPOPT/1FS00
8/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie doradcze -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.3

3 825 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach zadania sfinansowane zostaną wydatki związane ze
wsparciem doradczym dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO
WŁ na lata 2014-2020 w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowej.
Kwota 3.825.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie
z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 675.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS008/WPF).
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Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego 484 500

750 Administracja publiczna 484 500

75018 Urzędy marszałkowskie 484 500

W-
0113/71/RPOPT/1FS001
/WPF

Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji
EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

25 500

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na delegacje
służbowe związane z uczestnictwem pracowników Departamentu ds.
Regionalnego Programu Operacyjnego w konferencjach, spotkaniach i wizytach
studyjnych, co w efekcie doprowadzi do podniesienia ich kompetencji. Główne
cele Działania obejmują zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania
RPO WŁ poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w
realizację RPO WŁ 2014-2020.
Kwota 25.500 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 4.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/1FS001/WPF).

W-
0113/71/RPOPT/1FS002
/WPF

Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów
EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

340 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania obejmują wydatki z tytułu
wynagrodzeń w kwocie 280.500 zł, w tym:
- honoraria - 8.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.250 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.550 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 265.200 zł
oraz kwota 59.500 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
oraz opinii. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na zapewnienie
wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ na lata 2014-2020.
Kwota 340.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 60.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/1FS002/WPF).

W-
0113/71/RPOPT/1FS003
/WPF

Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

25 500

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na pokrycie
kosztów delegacji służbowych krajowych, związanych z uczestnictwem
pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w
szkoleniach. Głównym celem Działania jest zapewnienie odpowiedniego
potencjału organizacyjnego i kadrowego związanego z realizacją RPO WŁ 2014
-2020.
Kwota 25.500 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
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zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 4.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/1FS003/WPF).

W-
0113/71/RPOPT/1FS004
/WPF

Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

93 500

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na honoraria -
kwota 1.700 zł oraz na pozostałe wydatki w kwocie 91.800 zł. Planowane
wydatki poniesione będą na działania zapewniające wysoką jakość systemu
zarządzania RPO WŁ poprzez zapewnienie możliwości sfinansowania kosztów
przeprowadzania kontroli w siedzibie beneficjenta i w miejscu realizacji projektu.
Przewidziane są także wydatki związane z zakupem usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przez ekspertów regionalnych w kwestiach
trudnych do rozstrzygnięcia przez Wydział ds. Kontroli, zaplanowano także
środki na delegacje służbowe, koszty zakupu wyposażenia dla pracowników
przeprowadzających kontrole oraz pomoce dydaktyczne i prenumeratę prasy.
Kwota 93.500 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 16.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/1FS004/WPF).
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Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 13 539 755

710 Działalność usługowa 2 786 000

71095 Pozostała działalność 2 786 000

W-
0134/71/RPO/1FS001/1
02

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw -
RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2

2 678 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej X -
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020.
Celem Działania jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców
sektora MŚP i ich pracowników, w tym MŚP przechodzących procesy
adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz poprawa zdolności
adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce w ramach
działań outplacementowych.
Zadanie będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o
dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo -
finansowym.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 2.678.000 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

W-
0134/71/RPO/1FS002/1
12

Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2
Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2

108 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej XI -
Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem Działania jest podniesienie kompetencji kluczowych osób dorosłych
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w
obszarze TIK i języków obcych. Podjęte działania przyczynią się do
podniesienia kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych,
identyfikowanych jako kluczowe dla możliwości podjęcia zatrudnienia i
zwiększenia uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie.
Zadanie będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o
dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo -
finansowym.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 108.000 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

750 Administracja publiczna 416 755

75018 Urzędy marszałkowskie 416 755

W-
0134/71/RPOPT/1FS00
1/WPF

Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji
EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

48 025

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki poniesione będą na podnoszenie kwalifikacji
pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ poprzez udział w grupach
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roboczych, stażach, wizytach studyjnych, konferencjach i spotkaniach mających
na celu wymianę doświadczeń i rozpowszechnianie najlepszych praktyk z
partnerami polskimi oraz z regionów państw Unii Europejskiej.
Kwota 48.025 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 8.475 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS001/WPF).

W-
0134/71/RPOPT/1FS00
2/WPF

Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów
EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

125 630

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki poniesione będą na wynagrodzenia wraz z
pochodnymi dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie
94.180 zł, z tego na:
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5.950 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 680 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 87.550 zł
oraz pozostałe wydatki w kwocie 31.450 zł.
Wydatki planowane przeznaczone zostaną na zapewnienie wsparcia
eksperckiego dla prawidłowego systemu realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020
oraz wsparcia merytorycznego dla procesu oceny i wyboru projektów,
współfinansowane będą również koszty wynagrodzeń dla członków Komisji
Oceny Projektów.
Kwota 125.630 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 22.170 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS002/WPF).

W-
0134/71/RPOPT/1FS00
3/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

25 500

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki poniesione zostaną na wykonanie analiz,
raportów, badań i ekspertyz, tłumaczeń oraz innych publikacji dotyczących
realizacji RPO WŁ. Dodatkowo planowana jest organizacja spotkań,
konferencji, forów itp., związanych z realizacją RPO WŁ na lata 2014-2020.
Kwota 25.500 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 4.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS003/WPF).

W-
0134/71/RPOPT/1FS00
4/WPF

Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt/Odwołania EFS -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

200 600

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna.  Planowane wydatki poniesione zostaną na pokrycie kosztów
kontroli w zakresie prawidłowego wykorzystania przez Beneficjentów środków w
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ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. W ramach zadania finansowane będą
również wydatki związane z: delegacjami pracowników w celu stawiennictwa w
sądach, prokuraturach i innych organach administracji, z procesem
odzyskiwania środków od Beneficjentów oraz wydatki wynikające z
zastosowania procedur odwoławczych.
Kwota 200.600 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 35.400 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS004/WPF).

W-
0134/71/RPOPT/1FS00
5/WPF

Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

17 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki poniesione zostaną na pokrycie kosztów
podróży służbowych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego zaangażowanych w realizację RPO WŁ, którzy zostaną
oddelegowani na szkolenia, warsztaty i kursy, realizowane zgodnie z zasadami
przyjętymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.
Kwota 17.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 3.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS005/WPF).

758 Różne rozliczenia 32 000

75814 Różne rozliczenia finansowe 32 000

W-
0134/71/ZRPO/1FS007/
083

Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VIII.3 Osi
Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3

5 000

Wydatki bieżące

Kwota w wysokości 5.000 zł stanowi prognozowaną wartość zwrotów środków
dotacji celowej z lat ubiegłych od beneficjentów. Dochody będą podlegały
zwrotowi na rachunek Ministerstwa Rozwoju.

W-
0134/71/ZRPO/1FS008/
091

Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.1 Osi
Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1

4 000

Wydatki bieżące

Kwota w wysokości 4.000 zł stanowi prognozowaną wartość zwrotów środków
dotacji celowej z lat ubiegłych od beneficjentów. Dochody będą podlegały
zwrotowi na rachunek Ministerstwa Rozwoju.

W-
0134/71/ZRPO/1FS009/
092

Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.2 Osi
Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2

4 000

Wydatki bieżące

Kwota w wysokości 4.000 zł stanowi prognozowaną wartość zwrotów środków
dotacji celowej z lat ubiegłych od beneficjentów. Dochody będą podlegały
zwrotowi na rachunek Ministerstwa Rozwoju.
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W-
0134/71/ZRPO/1FS010/
093

Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.3 Osi
Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3

3 000

Wydatki bieżące

Kwota w wysokości 3.000 zł stanowi prognozowaną wartość zwrotów środków
dotacji celowej z lat ubiegłych od beneficjentów. Dochody będą podlegały
zwrotowi na rachunek Ministerstwa Rozwoju.

W-
0134/71/ZRPO/1FS011/
101

Zwroty dotacji celowej w ramach Działania X.1 Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w
regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1

5 000

Wydatki bieżące

Kwota w wysokości 5.000 zł stanowi prognozowaną wartość zwrotów środków
dotacji celowej z lat ubiegłych od beneficjentów. Dochody będą podlegały
zwrotowi na rachunek Ministerstwa Rozwoju.

W-
0134/71/ZRPO/1FS012/
102

Zwroty dotacji celowej w ramach Działania X.2 Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w
regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2

1 000

Wydatki bieżące

Kwota w wysokości 1.000 zł stanowi prognozowaną wartość zwrotów środków
dotacji celowej z lat ubiegłych od beneficjentów. Dochody będą podlegały
zwrotowi na rachunek Ministerstwa Rozwoju.

W-
0134/71/ZRPO/1FS014/
111

Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.1 Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności -
RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1

5 000

Wydatki bieżące

Kwota w wysokości 5.000 zł stanowi prognozowaną wartość zwrotów środków
dotacji celowej z lat ubiegłych od beneficjentów. Dochody będą podlegały
zwrotowi na rachunek Ministerstwa Rozwoju.

W-
0134/71/ZRPO/1FS016/
113

Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności -
RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3

5 000

Wydatki bieżące

Kwota w wysokości 5.000 zł stanowi prognozowaną wartość zwrotów środków
dotacji celowej z lat ubiegłych od beneficjentów. Dochody będą podlegały
zwrotowi na rachunek Ministerstwa Rozwoju.

801 Oświata i wychowanie 7 183 000

80195 Pozostała działalność 7 183 000

W-
0134/71/RPO/1FS003/11
1

Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka
jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1

1 855 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej XI -
Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Działanie ukierunkowane jest na edukację przedszkolną i kształcenie ogólne.
Celem Działania w ramach edukacji przedszkolnej jest zwiększenie
uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Zaplanowane
działania przyczynią się do wygenerowania dodatkowych miejsc
przedszkolnych co pozwoli na tworzenie warunków równych szans
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edukacyjnych dzieci, ograniczenia barier i dysproporcji w dostępie do usług
edukacji przedszkolnej oraz poprawy jakości kształcenia poprzez lepsze
przygotowanie nauczycieli. Zaplanowane działania przyczynią się do poprawy
warunków wczesnej opieki i edukacji dzieci. Celem Działania w ramach
kształcenia ogólnego jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych,
właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie
indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Ponadto stworzone zostaną sprzyjające warunki do uczenia się i
nauczania eksperymentalnego oraz korzystania z nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
Zadanie będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o
dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo -
finansowym.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 1.855.000 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

W-
0134/71/RPO/1FS004/1
13

Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3
Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3

5 328 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej XI -
Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem Działania jest poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów,
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i
szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z
otoczeniem społeczno-gospodarczym. Działania pozwolą na lepsze
przygotowanie absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego jako
pracowników do funkcjonowania na rynku pracy, co zwiększy szanse
absolwentów na zatrudnienie, zwiększy aktywność zawodową osób młodych
oraz zmniejszy bezrobocie. Kształcenie zawodowe zostanie lepiej dostosowane
do potrzeb rynku pracy dzięki doposażeniu warsztatów i pracowni w
nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne oraz doskonalenie zawodowe i
podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej szkolnictwa zawodowego.
Zadanie będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o
dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo -
finansowym.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 5.328.000 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

851 Ochrona zdrowia 537 000

85195 Pozostała działalność 537 000

W-
0134/71/RPO/1FS005/1
03

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia -
RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3

537 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej X -
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020.
Celem Działania jest wdrożenie programów zdrowotnych mających wpływ na
utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym
szczególnie osób powyżej 50. roku życia. Działanie obejmuje:
- Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do
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pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej - planowane
działania przyczynią się do osiągnięcia możliwie wysokiej sprawności
psychofizjologicznej, zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w
życiu społecznym osób chorych;
- Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem
zdrowotnym regionu - planowane działania obejmą profilaktykę problemów
zdrowotnych uznanych za priorytetowe, bądź specyficzne dla regionu i pozwolą
przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian epidemiologicznych w regionie;
- Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku
wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy.
Zadanie będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o
dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo -
finansowym.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 537.000 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 585 000

85395 Pozostała działalność 2 585 000

W-
0134/71/RPO/1FS006/1
01

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1

2 585 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej X -
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020.
Celem Działania jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do
zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
Realizacja Działania przyczyni się do wdrożenia rozwiązań umożliwiających
łączenie życia prywatnego i zawodowego. Planowane typy wsparcia mają na
celu ułatwienie powrotu na rynek pracy poprzez zastosowanie kompleksowych
narzędzi w postaci zapewnienia opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w formach
instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych oraz aktywizację zawodową.
Zadanie będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o
dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo -
finansowym.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 2.585.000 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Departament ds. Przedsiębiorczości 5 229 429

750 Administracja publiczna 5 229 429

75095 Pozostała działalność 5 229 429

W-
0120/71/PWRPO/1FR00
2/WPF

Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez
organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym,
Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie
Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu
komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców -
współfinansowanie

2 404 796

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Środki zaplanowane w wysokości 2.404.796 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza Województwa
Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym,
Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days,
szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla
przedsiębiorców". Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018. Głównym
celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP.
Wydatki w kwocie 2.404.796 zł poniesione zostaną na:
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 162.180 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 24.471 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2.201.145 zł obejmujące organizację i udział w
Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie
Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, organizację szkoleń dla
przedsiębiorców z zakresu eksportu oraz stworzenie systemu komunikacji i
doradztwa (delegacje pracowników, wynajem pomieszczeń).
Kwota 2.404.796 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie
z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 424.376 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/10/PWRPO/1FR002/WPF).

W-
0120/71/PWRPO/1FR00
4/WPF

Projekt pn. "Lodzkie4business" współfinansowany z RPO WŁ
na lata 2014-2020 - współfinansowanie

618 033

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Środki planowane w wysokości 618.033 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Lodzkie4business". Realizację projektu
zaplanowano na lata 2017-2019. Celem projektu jest internacjonalizacja MŚP, a
także zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej WŁ i umacnianie jego
wizerunku, jako miejsca atrakcyjnego dla przedsiębiorców i inwestorów
zagranicznych. Wydatki poniesione zostaną na zakup usług pozostałych, m.in.
hotelowych, konferencyjnych oraz promocyjnych.
Kwota 618.033 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
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może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 109.065 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/10/PWRPO/1FR004/WPF).

W-
0120/71/RPOPT/1FS00
1/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

557 600

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki poniesione będą na wynagrodzenia
bezosobowe w kwocie 17.000 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie
540.600 zł. W ramach zadania planuje się zwiększanie poziomu wiedzy
społeczeństwa i podmiotów gospodarczych na temat innowacyjności poprzez
organizację cyklu 6 spotkań, konferencji oraz seminariów tematycznych.
Zostaną także stworzone analizy, raporty, badania i ekspertyzy, tłumaczenia
oraz inne publikacje dot. realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie
inteligentnych specjalizacji i biogospodarki będącej klamrą spinającą
specjalizacje regionalne. W związku z transformacją Regionu Łódzkiego w
Bioregion RP niezbędne jest opracowanie ekspertyz i analiz dotyczących
biogospodarki w kontekście strategicznych dokumentów na szczeblu
regionalnym, krajowym i europejskim.
Kwota 557.600 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 98.400 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0120/10/RPOPT/1FS001/WPF).

W-
0120/71/RPOPT/1FS00
2/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie Wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji  - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

1 615 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach przedmiotowego zadania w 2017 roku planowane jest
sfinansowanie działań związanych z zapewnieniem monitoringu, ewaluacji i
aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji obejmujące między
innymi proces przedsiębiorczego odkrywania, angażujący regionalne instytucje
zarządzające i pośredniczące oraz zainteresowane podmioty takie jak:
- uniwersytety,
- inne instytucje szkolnictwa wyższego,
- przedsiębiorcy oraz partnerzy społeczni.
Wsparcie procesu zarządzania regionem realizowane będzie poprzez
monitorowanie stanu wdrażania, ewaluację oraz aktualizowanie dokumentów
strategicznych województwa łódzkiego dedykowanych rozwojowi innowacji:
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2030 oraz
Polityk Sektorowych Województwa Łódzkiego. Sejmik Województwa Łódzkiego
przyjął do realizacji w 2013 r. Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa
Łódzkiego LORIS 2030. Dokument ten pełni m.in. rolę strategii inteligentnych
specjalizacji.
Kwota 1.615.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie
z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 285.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/10/RPOPT/1FS002/WPF).

W-
0120/71/RPOPT/1FS00
3/WPF

Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji
EFS-RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

34 000
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Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach przedmiotowego zadania w 2017 roku planowane jest
sfinansowanie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników
zaangażowanych w realizację RPO WŁ na lata 2014-2020 poprzez wymianę
doświadczeń i rozpowszechnianie najlepszych praktyk z partnerami polskimi
oraz z regionów państw Unii Europejskiej (udział w stażach, wizytach
studyjnych, konferencjach, spotkaniach). W ramach podprojektu planuje się
osiem wyjazdów do regionów partnerskich, Instytucji oraz Agencji Unii
Europejskiej.
Kwota 34.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 6.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0120/10/RPOPT/1FS003/WPF).
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Departament Cyfryzacji 404 135

750 Administracja publiczna 404 135

75018 Urzędy marszałkowskie 404 135

W-
0131/71/PWRPO/1FR00
2/WPF

Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego - Etap II"

34 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura
dla usług społecznych, Działanie VII.1 - Technologie informacyjno-
komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.
Środki planowane w wysokości 34.000 zł pochodzić będą z płatności z Budżetu
Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "eUrząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego - Etap II". Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2019.
Głównym celem projektu jest rozbudowa potencjału społeczeństwa
informacyjnego województwa łódzkiego poprzez wdrożenie e-usług
publicznych, usprawnienie wymiany danych pomiędzy różnymi podmiotami,
integrację systemów oraz rozbudowę i udostępnianie rejestrów publicznych w
sposób zapewniający ich pełną interoperacyjność.
Wydatki w ramach ww. zadania obejmować będą wydatki z tytułu wynagrodzeń
w kwocie 34.000 zł, w tym;
- wynagrodzenia osobowe - 28.424 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 5.576 zł.
Kwota 34.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 6.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0131/10/PWRPO/1FR002/WPF).

W-
0131/71/PWRPO/1FR00
4/WPF

Realizacja projektu pn. "Digitalizacja zasobów kulturowych i
dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego"

34 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura
dla usług społecznych, Działanie VII.1 - Technologie informacyjno-
komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.
Środki planowane w wysokości 34.000 zł pochodzić będą z płatności z Budżetu
Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Digitalizacja zasobów kulturowych i
dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego". Realizację projektu
zaplanowano na lata 2017-2020. Głównym celem projektu jest udostępnienie
zdigitalizowanych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego województwa
łódzkiego.
Wydatki w ramach ww. zadania obejmować będą wydatki z tytułu wynagrodzeń
w kwocie 34.000 zł, w tym;
- wynagrodzenia osobowe - 28.424 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 5.576 zł.
Kwota 34.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 6.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
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został ujęty w zadaniu W-0131/10/PWRPO/1FR004/WPF).

W-
0131/71/RPOPT/1FS00
1/WPF

Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i
multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

140 635

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach zadania poniesione będą wydatki związane z zakupem
sprzętu komputerowego i multimedialnego dla pracowników Departamentu
Polityki Regionalnej, Departamentu Finansów, Departamentu Kontroli i Skarg,
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu ds.
Regionalnego Programu Operacyjnego zaangażowanych we wdrażanie RPO
WŁ na lata 2014-2020. Zrealizowana zostanie również usługa dostępu do sieci
Internet.
Kwota 140.635 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 24.818 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/1FS001/WPF).

W-
0131/71/RPOPT/1FS00
3/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

93 500

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Środki przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów
drukowania, skanowania, faksowania, zakup akcesoriów komputerowych i
elektronicznych oraz na usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu.
Kwota 93.500 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 16.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/1FS003/WPF).

W-
0131/71/RPOPT/1FS00
4/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania PR RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

46 750

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na finansowanie
kosztów usługi serwisu systemu drukowania oraz skanowania i faksowania na
potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej, jak również usługi remontowe
sprzętu komputerowego i multimedialnego.
Kwota 46.750 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 8.250 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/1FS004/WPF).

W-
0131/71/RPOPT/1FS00
5/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania RP RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

55 250

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
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Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wsparcie skierowane zostanie na zapewnienie odpowiedniego
potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego instytucji
związanych z realizacją RPO WŁ na lata 2014-2020. W ramach zadania
przewidziane jest finansowanie kosztów usługi serwisu systemu drukowania,
skanowania i faksowania oraz naprawy sprzętu komputerowego.
Kwota 55.250 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 9.750 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/1FS005/WPF).
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Departament Infrastruktury 1 035 300

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 035 300

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 035 300

W-
010302/71/RPOPT/1FS
001/WPF

Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul.
Traugutta 21/23 w Łodzi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

395 250

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach niniejszego zadania wydatki poniesione będą na
sfinansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej, cieplnej, zużycia wody oraz
kosztów sprzątania powierzchni biurowych i kosztów odprowadzenia ścieków,
obliczonych według klucza powierzchniowego stanowiącego 45,10% - udział
procentowy powierzchni zajmowanej przez Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego w powierzchni budynku położonego przy ul. Traugutta
21/23 w Łodzi przypadającej Województwu Łódzkiemu oraz 54,23% - udział
procentowy powierzchni zajmowanej przez Departament ds. Regionalnego
Programu Operacyjnego w powierzchni budynku położonego przy ul. Traugutta
21/23 w Łodzi przypadającej Województwu Łódzkiemu.
Kwota 395.250 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 69.750 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-010302/10/RPOPT/1FS001/WPF).

W-
010302/71/RPOPT/1FS
002/WPF

Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul.
Tuwima 22/26 w Łodzi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

640 050

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach niniejszego zadania wydatki poniesione będą na
wynajem pomieszczeń biurowych w budynku położonym przy ul. Tuwima 22/26
w Łodzi na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej wraz z pokryciem
kosztów energii elektrycznej i sprzątania.
Kwota 640.050 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 112.950 zł stanowiący 15% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/RPOPT/1FS002/WPF).
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Departament Kultury i Edukacji 1 096 203

801 Oświata i wychowanie 1 096 203

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego

825 511

W-
011031/71/PWRPO/1FS
002/WPF

Realizacja projektu pn. "Wygraj swoją przyszłość: Nauka
Praktyka Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie
zawodowe

326 096

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja,
Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe,
Poddziałanie XI.3.1 - Kształcenie zawodowe.
Środki planowane w wysokości 326.096 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu
Społecznego, które stanowią wkład Unii Europejskiej - 307.980 zł oraz dotacji
celowej Budżetu Państwa - 18.116 zł.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wygraj swoją przyszłość: Nauka
Praktyka Praca". Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2018. Celem
projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych słuchaczy kierunków:
higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu, technik elektroradiolog, technik
masażysta, technik usług kosmetycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki w kwocie 326.096 zł
poniesione zostaną na:
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 47.997 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 9.297 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 264.302 zł obejmujące zadania związane z
organizacją staży u pracodawców dla 60 słuchaczy, kursów kompetencji
zawodowych dla 60 słuchaczy, szkoleń specjalistycznych dla 20 nauczycieli
kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni dla 5 kierunków
kształcenia.
Kwota 326.096 zł stanowi dofinansowanie projektu, w tym: wkład Unii
Europejskiej - 307.980 zł tj. 85% ogólnej planowanej wartości zadania oraz
współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa - 18.116 zł, które stanowi 5%
ogólnej planowanej wartości zadania (wkład własny Województwa Łódzkiego w
kwocie 35.640 zł, stanowiący 10% planowanych wydatków ogółem został ujęty
w zadaniu W-011031/10/PWRPO/1FS002/WPF).

W-
011032/71/PWRPO/1FS
002/WPF

Realizacja projektu pn. "CKU SWŁ to specjaliści dla
profesjonalnego rynku pracy" w ramach Działania XI.3
Kształcenie zawodowe

71 260

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja,
Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe,
Poddziałanie XI.3.1 - Kształcenie zawodowe.
Środki planowane w wysokości 71.260 zł pochodzić będą z płatności z Budżetu
Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Społecznego, które
stanowią wkład Unii Europejskiej.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "CKU SWŁ to specjaliści dla
profesjonalnego rynku pracy ". Realizację projektu zaplanowano na lata 2016-
2018. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów
kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez dostosowanie kierunków
kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we
współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Planowane wydatki w
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kwocie 71.260 zł poniesione zostaną na:
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 22.158 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 5.002 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.250 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 42.850 zł obejmujące zadania związane z
organizacją szkoleń podnoszących kompetencje i osiąganie kwalifikacji
zawodowych uczniów - technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny,
higienistka stomatologiczna.
Kwota 71.260 zł stanowi 83,8% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie
z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem. Pieniężny wkład własny
Województwa Łódzkiego został poniesiony w roku poprzednim. W 2017 r.
wkładem własnym w ramach ww. projektu jest wkład niepieniężny.

W-
011037/71/PWRPO/1FS
001/WPF

Realizacja projektu pn. "Kuźnia Nowoczesnych Kadr" w ramach
Działania XI.3 Kształcenie zawodowe

428 155

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja,
Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe,
Poddziałanie XI.3.1 - Kształcenie zawodowe.
Środki planowane w wysokości 428.155 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu
Społecznego, które stanowią wkład Unii Europejskiej - 404.368 zł oraz dotacji
celowej Budżetu Państwa - 23.787 zł.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Kuźnia Nowoczesnych Kadr".
Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2019. Celem projektu jest
poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia
zawodowego, dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do
regionalnego rynku pracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wydatki w
kwocie 428.155 zł poniesione zostaną na:
- wynagrodzenia osobowe - 16.395 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 3.205 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 13.200 zł - opracowanie pakietów edukacyjnych
- skrypty,
- pozostałe wydatki bieżące - 395.355 zł obejmujące uruchomienie Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, wyposażenie placówek i szkół
wchodzących w skład CKZiU w sprzęt i oprogramowanie - w ramach zadania
zostaną doposażone 3 pracownie dydaktyczne związane z kierunkami
mechanicznymi i mechatronicznymi, zakup usług szkoleniowych, koszty
związane z udziałem nauczycieli w stażu, skład i wydruk pakietów
edukacyjnych, opracowanie pakietów edukacyjnych - videoinstalacje, kursy dla
nauczycieli KKZ, organizacja konferencji upowszechniającej, kampania
upowszechniająca zmodyfikowaną ofertę wśród słuchaczy.
Kwota 428.155 zł stanowi dofinansowanie projektu, w tym: wkład Unii
Europejskiej - 404.368 zł tj. 85% ogólnej planowanej wartości zadania oraz
współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa - 23.787 zł, które stanowi 5%
ogólnej planowanej wartości zadania. W roku 2017 w ramach ww. projektu
zostanie poniesiony niepieniężny wkład własny.

80195 Pozostała działalność 270 692

W-
0110/71/PWRPO/1FS00
4

Zabezpieczenie środków z dotacji celowej dla jednostek
oświatowych podległych Samorządowi WŁ na realizację
projektów w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji

168 097

Wydatki bieżące

Środki zaplanowane w wysokości 168.097 zł pochodzić będą z dotacji celowej
Budżetu Państwa i zostały zabezpieczone na realizację projektów własnych w
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ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,
Działanie XI.1 - Wysoka jakość edukacji.

W-
0110/71/RPOPT/1FS001
/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

102 595

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na podniesienie
jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach zawodowych województwa
łódzkiego. Podprojekt obejmuje organizację i przeprowadzenie cyklu wydarzeń
pod hasłem: "Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna
szkoła szyta na miarę współczesnej gospodarki". Wydarzenie to przyczyni się
do wymiany cennych doświadczeń pomiędzy partnerami procesu kształcenia
zawodowego.
Kwota 102.595 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 18.105 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0110/10/RPOPT/1FS001/WPF).
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Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli 682 997

750 Administracja publiczna 682 997

75018 Urzędy marszałkowskie 682 997

W-
0114/71/PWRPO/1FR00
1/WPF

Realizacja projektu pn. "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki
biznes"

382 500

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Środki planowane w wysokości 382.500 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki
biznes". Realizację projektu zaplanowano na lata 2016-2018. Głównym celem
projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa
łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów
europejskich oraz tworzenie przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów
pochodzących z różnych branż i dziedzin.
Wydatki w ramach ww. zadania obejmują wydatki:
- wynagrodzenia osobowe - 32.600 zł,
- honoraria - 700 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5.600 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 815 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 17.000 zł
oraz na pozostałe wydatki w ramach projektu w kwocie 325.785 zł.
W ramach projektu realizowane będą wizyty studyjne/misje gospodarcze
powiązane ze specjalizacjami regionalnymi, konferencje poświęcone tematyce
związanej z promocją gospodarczą regionu oraz kampania promująca region
łódzki na terenie Brukseli. Wydatki w ramach projektu będą poniesione również
na wynajem stoisk na targach odbywających się na terenie krajów Beneluxu
celem prezentacji ofert oraz produktów gmin i powiatów lub przedsiębiorstw
działających na ich terenie (Salon des Vacances, Innova). Dodatkowo
finansowane będą pobyty stażowe w Brukseli dla pracowników jst z regionu
łódzkiego, odpowiedzialnych za kontakty z przedsiębiorcami oraz promocję
gospodarczą gminy/powiatu. Zaplanowane wydatki obejmować będą m.in.
koszty: usługi tłumaczeń wraz z prawami autorskimi, podróży zagranicznych,
transportu eksponatów i innych materiałów wraz z ubezpieczeniem.
Kwota 382.500 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 67.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0114/10/PWRPO/1FR001/WPF).

W-
0114/71/PWRPO/1FR00
2/WPF

Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja
kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu

300 497

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Środki planowane w wysokości 300.497 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki



Budżet uchwalony na rok 2017

381

biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z
regionu". Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2020. Głównym celem
projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa
łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów
europejskich. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z woj. łódzkiego
zainteresowanych rozszerzeniem działalności na rynki europejskie oraz
promocją produktów i usług w Brukseli, a także przedstawicieli Instytucji
Otoczenia Biznesu, jst, uczelni wyższych. Działania będą prowadzone w ścisłej
współpracy z Partnerem projektu - Uniwersytetem Łódzkim oraz Wydziałem
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli, izbami gospodarczymi z
Belgii i Luksemburga (np. VOKA, BEPOLUX, Polsko - Luksemburska Izba
Handlowa itp.) oraz podmiotami działającymi w Brukseli i woj. łódzkim.
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby inwestycji zagranicznych,
rozwoju eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu za granicą przez
przedsiębiorstwa z regionu łódzkiego oraz stworzenia w Domu Łódzkim w
Brukseli przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów pochodzących z
różnych branż i dziedzin.
Wydatki w ramach ww. zadania obejmują wydatki:
- wynagrodzenia osobowe - 46.900 zł,
- honoraria - 2.800 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 15.850 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 4.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 28.000 zł
oraz na pozostałe wydatki w ramach projektu w kwocie 202.947 zł, które
obejmować będą koszty podróży służbowych pracowników Punktu Wsparcia
Inwestora działającego w ramach RBWŁ, związanych z udziałem w spotkaniach
networkingowych, warsztatach, business mixerach, konferencjach. Ponadto
finansowane będą koszty organizacji i prowadzenia szkoleń, spotkań,
warsztatów, konsultacji, konferencji, misji, wizyt studyjnych, forów etc., w
szczególności honorariów eksperckich, wyżywienia (catering), noclegów,
ubezpieczenia uczestników, oprawy multimedialnej. Dodatkowo ponoszone
będą koszty organizacji (w tym montażu, demontażu) stoiska na targach
branżowych odbywających się na terenie krajów Beneluksu w celu promocji
kompleksowych ofert handlowych i współpracy przedsiębiorców z woj.
łódzkiego.
W ramach projektu organizowane będą wydarzenia mające na celu prezentację
kompleksowej oferty handlowej i współpracy przedsiębiorców z woj. łódzkiego
oraz wymianę kontaktów z potencjalnymi kontrahentami z krajów Beneluksu.
Kwota 300.497 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 53.030 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0114/10/PWRPO/1FR002/WPF).
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Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 26 353 076

150 Przetwórstwo przemysłowe 7 680 000

15011 Rozwój przedsiębiorczości 7 680 000

W-
02/71/RPO/1FS001/083

Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości -
RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3

7 680 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej VIII -
Zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem Działania jest zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych
przedsiębiorstw. Dzięki wsparciu w postaci środków na podjęcie działalności
gospodarczej, możliwe będzie generowanie nowych miejsc pracy, zarówno w
formie samozatrudnienia, jak i w miarę rozwoju dla pracowników najemnych.
Wsparcie będzie udzielane w formie m.in. pożyczek na uruchomienie
działalności gospodarczej przyznawanych na preferencyjnych warunkach,
szkoleń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pomocy w
przygotowaniu biznesplanu, a także doradztwa w sprawie bieżących zagadnień
związanych z prowadzoną działalnością.
Zadanie będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o
dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo -
finansowym.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 7.680.000 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

852 Pomoc społeczna 7 390 200

85295 Pozostała działalność 7 390 200

W-
02/71/RPO/1FS002/091

Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -
RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1

4 235 900

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej IX -
Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem Działania jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Interwencje będą dostosowane do
zdiagnozowanych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Przewiduje się realizację kompleksowych działań obejmujących
instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej lub edukacyjnej. Realizowane
będzie również wsparcie na rzecz tworzenia lub funkcjonowania podmiotów
integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej (CIS), klubów integracji
społecznej (KIS), zakładów aktywności zawodowej (ZAZ), warsztatów terapii
zajęciowej (WTZ) oraz innych podmiotów działających na rzecz aktywizacji
społeczno-zawodowej, w których będą realizowane usługi integracji społeczno-
zawodowej. Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym oraz ich otoczenia odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę
reintegracji, stworzoną indywidualnie i dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji
problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z zastrzeżeniem, że
nie może ona obejmować wyłączenie pracy socjalnej.
Zadanie będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o
dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo -
finansowym.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 4.235.900 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
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Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

W-
02/71/RPO/1FS003/092

Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -
RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2

3 154 300

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej IX -
Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem Działania jest poprawa dostępu do realizowanych usług społecznych
ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz do usług zdrowotnych
odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie. W doborze usług
społecznych duży nacisk położony zostanie na indywidualizację wsparcia, tak
by było jak najbardziej dostosowane do potrzeb poszczególnych osób. W
ramach usług społecznych planuje się również poprawę jakości pomocy
kierowanej do dzieci powyżej 3. roku życia i młodzieży wywodzących się z
rodzin patologicznych lub mających trudną sytuację materialną, obejmując ich
kompleksowymi działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i
profilaktycznymi. Działania adresowane do tej grupy docelowej ukierunkowane
będą na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (przede
wszystkim w wieku szkolnym). Placówki wsparcia dziennego powinny stanowić
integralną całość z lokalnym systemem wsparcia rodziny. W zakresie usług
zdrowotnych: profilaktyka, wczesne wykrywanie wad rozwojowych i
rehabilitacja.
Zadanie będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o
dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo -
finansowym.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 3.154.300 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 282 876

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 6 494 076

W-
02/71/RPOPT/1FS001/
WPF

Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12 6 494 076

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki poniesione zostaną na wynagrodzenia wraz z
pochodnymi dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie
5.339.241 zł, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.153.100 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 869.856 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. - 257.720 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 58.565 zł.
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane średnie zatrudnienie
pracowników w 2017 roku w wymiarze 96,06 etatów.
Ponadto przewiduje się wydatkowanie środków w kwocie 1.154.835 zł na:
- zakup usług remontowych w kwocie 20.995 zł obejmujący konserwację
sprzętu,
- zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego,
- zakup materiałów biurowych eksploatacyjnych, papieru, refundację opłat za
energię elektryczną, cieplną, wodę, za usługi porządkowe, opłaty pocztowe,
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ochronę, gospodarowanie odpadami,
- organizację i realizację szkoleń dla pracowników zaangażowanych w
realizację RPO WŁ na lata 2014-2020,
- uczestnictwo pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ na lata
2014-2020 w spotkaniach, konferencjach, grupach roboczych umożliwiających
wymianę doświadczeń,
- podróże służbowe pracowników zaangażowanych w kontrole RPO WŁ na lata
2014-2020,
- udział ekspertów zewnętrznych w procesie oceny i wyboru projektów oraz na
zapewnienie szkoleń dla członków Komisji Oceny Projektów,
- wsparcie eksperckie - wykonanie analiz, raportów, badań, tłumaczeń,
- funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,
- spotkania informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania i
przygotowywania projektów w ramach Osi VIII i IX RPO WŁ na lata 2014-2020,
- działania informacyjno-promocyjne (reklama radiowa, artykuły prasowe,
publikacje, gadżety) w ramach osi VIII i IX RPO WŁ na lata 2014-2020.
Kwota 6.494.076 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie
z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 1.146.014 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/RPOPT/1FS001/WPF).

85395 Pozostała działalność 4 788 800

W-
02/71/RPO/1FS004/082

Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej
osób po 29. roku życia - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2

4 088 900

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej VIII -
Zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem Działania jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych,
biernych zawodowo i poszukujących pracy. Oczekiwanym efektem działań
aktywizacyjnych będzie wzrost zatrudnienia, a tym samym przywrócenie na
rynek pracy m.in. osób po 50. roku życia, kobiet, osób długotrwale
bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, osób niepełnosprawnych.
Zwiększeniu ulegnie liczba osób, które uzyskają kwalifikacje i zdobędą
doświadczenie zawodowe, a także podejmą zatrudnienie. Potencjalnymi
beneficjentami będą wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie odrębnych przepisów). Aktywizacja zawodowa ww. grup realizowana
będzie poprzez wybrane instrumenty i usługi rynku pracy m.in.: pośrednictwo
pracy, poradnictwo zawodowe, staże, praktyki zawodowe, wyposażenie lub
doposażenie stanowiska pracy.
Zadanie będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o
dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo -
finansowym.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 4.088.900 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

W-
02/71/RPO/1FS005/093

Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii
społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3

699 900

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej IX -
Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Realizacja zadania przyczyni się do powstania nowych i trwałych miejsc pracy
w sektorze ekonomii społecznej, a także do wzmocnienia potencjału
istniejących przedsiębiorstw społecznych. Wsparcie będzie udzielane na usługi
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doradztwa prawnego i biznesowego, które jest niezbędne do rozwoju ich
działalności. Ponadto przewiduje się wsparcie na rzecz podnoszenia kwalifikacji
i doświadczenia zawodowego pracowników podmiotów ekonomii społecznej, co
wspomoże procesy podejmowania inwestycji rozwojowych. W ramach działań
koordynujących tworzone będą regionalne sieci współpracy ośrodków
współpracy ekonomii społecznej, regionalne sieci podmiotów ekonomii
społecznej oraz sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze
reintegracyjnym. Organizowane będą przedsięwzięcia służące zwiększeniu
widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i
usług. Realizowana będzie współpraca w zakresie tworzenia lokalnych planów
rozwoju ekonomii społecznej, stosowania klauzul społecznych, zlecania zadań
ekonomii społecznej.
Zadanie będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o
dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo -
finansowym.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 699.900 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 1 844 349

852 Pomoc społeczna 673 916

85295 Pozostała działalność 673 916

W-
03/71/PWRPO/1FS001/
WPF

Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie
łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2

673 916

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie
społeczne, Działanie IX.3 - Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2
Koordynacja ekonomii społecznej.
Środki planowane w wysokości 673.916 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu
Społecznego, które stanowią wkład Unii Europejskiej.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Koordynacja i rozwój ekonomii
społecznej w województwie łódzkim". Realizację projektu zaplanowano na lata
2015-2018.
Wydatki w ramach ww. zadania obejmują wydatki z tytułu wynagrodzeń w
kwocie 199.509 zł, w tym;
- wynagrodzenia osobowe - 127.944 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 25.045 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 46.520 zł
oraz pozostałe wydatki w ramach projektu w kwocie 474.407 zł.
W ramach projektu realizowane będą m.in. działania animacyjne adresowane
do sektora publicznego oraz podmiotów ekonomii społecznej i jego otoczenia
polegające na przygotowaniu i wygłoszeniu wykładów na Regionalnym Forum
Podmiotów Ekonomii Społecznej. Ponadto organizowane będzie regionalne
spotkanie dotyczące dobrych praktyk w zakresie stosowania klauzul
społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz
spotkania w powiatach nt. zamówień publicznych i zlecania zadań publicznych
PES, wizyty studyjne dla przedstawicieli warsztatów terapii zajęciowej
dotyczące dobrych praktyk w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych.
Kwota 673.916 zł stanowi wkład Unii Europejskiej, wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 100.000 zł, został ujęty w zadaniu W-
03/10/PWRPO/1FS001/WPF.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 170 433

85395 Pozostała działalność 1 170 433

W-
03/71/RPOPT/1FS001/
WPF

Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych
Obserwatoriów Terytorialnych EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

1 170 433

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach zadania planowane jest pokrycie wydatków związanych
z organizacją i utrzymaniem funkcjonowania Regionalnego Obserwatorium
Integracji Społecznej działającego w ramach struktury Wydziału ds. Badań i
Analiz RCPS.
Planowane wydatki w ramach ww. zadania obejmują wydatki z tytułu
wynagrodzeń w kwocie 313.055 zł, w tym;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 227.290 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 47.835 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.680 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 21.250 zł.
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane zatrudnienie pracowników w
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2017 roku w wymiarze 6 etatów kwalifikowalnych w 100% ze środków Pomocy
Technicznej RPO WŁ - 2 etaty, w 90% - 1 etat i w 85% - 3 etaty. Wynagrodzenia
bezosobowe przeznaczone zostaną dla eksperta merytorycznego podczas
konferencji upowszechniających badania i seminarium propagującego ideę
stworzenia repozytorium danych.
Ponadto przewiduje się wydatkowanie środków w kwocie 857.378 zł m.in. na :
- działania o charakterze merytorycznym polegające na prowadzeniu prac
naukowo-badawczych, upowszechnianiu wiedzy poprzez publikacje,
konferencje, seminaria oraz utworzeniu repozytorium danych z zakresu polityki
społecznej i zakupie niezbędnego w tym zakresie sprzętu komputerowego i
oprogramowania,
- działania promocyjne za pośrednictwem strony internetowej,
- szkolenia służące podnoszeniu kwalifikacji pracowników ROIS,
- działania o charakterze organizacyjno-technicznym związane z
funkcjonowaniem ROIS, polegające na zakupie materiałów i wyposażeniu
stanowisk pracy pracowników ROIS,
- usługi wsparcia technicznego i doradczego dla posiadanego programu
statystycznego.
Kwota 1.170.433 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie
z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 206.547 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-03/10/RPOPT/1FS001/WPF).
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Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 7 762 030

750 Administracja publiczna 7 762 030

75095 Pozostała działalność 7 762 030

W-
04/71/RPOPT/1FS001/
WPF

Pomoc Techniczna - Utrzymanie jednostki budżetowej -
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12

7 762 030

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Planowane wydatki w ramach ww. zadania obejmują wydatki z
tytułu wynagrodzeń w kwocie 6.064.325 zł, w tym;
- wynagrodzenia osobowe - 4.469.810 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 903.975 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 - 308.380 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 382.160 zł (umowy z ekspertami z tytułu ocen
projektów oraz wykonania ekspertyz).
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto średnią płacę w miesiącu sierpniu roku
2016 dla 92 etatów uwzględniając wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatków
stażowych i awansów oraz premie motywacyjno-uznaniowe zgodnie z
obowiązującym Regulaminem wynagradzania.
Ponadto przewiduje się wydatkowanie środków w kwocie 1.697.705 zł na:
- zakup usług remontowych - 51.000 zł dotyczący konserwacji instalacji
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, co, napraw bieżących, konserwacji i napraw
sprzętu komputerowego,
- pozostałe wydatki - 1.646.705 zł obejmujące pokrycie kosztów zakupu
okularów, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych przez
COP, zakup prasy, biuletynów, publikacji, środków czystości, materiałów
biurowych, sprzętu komputerowego, materiałów promocyjnych, współpracę z
mediami, zakup środków żywności z przeznaczeniem na spotkania promocyjno-
informacyjne dla Beneficjentów RPO WŁ 2014-2020, zakup energii cieplnej,
elektrycznej i wody, opłaty pocztowe, opłaty za ścieki, sprzątanie, ochronę,
abonament telefoniczny, usługi informatyczne, prawne, opinie i analizy,
wynajem sal, catering, podróże służbowe, bilety MPK, szkolenia.
Działania bezpośrednio związane z zarządzaniem, wdrażaniem i realizacją
RPO WŁ na lata 2014-2020 obejmują:
- zapewnienie zasobów ludzkich i stałe podnoszenie ich jakości (ciągłe
podnoszenie kwalifikacji kadry odpowiedzialnej za realizację RPO WŁ poprzez
udział w szkoleniach, konferencjach itp.),
- budowanie zdolności administracyjnej jednostki,
- zapewnienie pomieszczeń, środków i narzędzi niezbędnych do wdrażania i
realizacji zadań,
- zakup wyposażenia biurowego i informatycznego,
- wsparcie w zakresie budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych,
- zapewnienie wsparcia eksperckiego i merytorycznego dla procesu oceny,
wyboru i ewaluacji projektów,
- działania informacyjno-promocyjne (m.in. opracowywanie materiałów
informacyjnych i promocyjnych, gadżetów, ogłoszenia w lokalnej prasie
dotyczące konkursów, spotkań informacyjnych, prowadzenie punktu
informacyjnego, zakup praw autorskich i usług związanych z portalem
internetowym, spotkania i szkolenia dla beneficjentów),
- monitoring i kontrola realizacji projektów beneficjentów.
Kwota 7.762.030 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie
z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 1.369.770 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/RPOPT/1FS001/WPF).
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Departament Polityki Regionalnej 106 930

750 Administracja publiczna 106 930

75018 Urzędy marszałkowskie 106 930

W-
0102/71/RPOPT/1FS00
3/WPF

Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne
związane z rozwojem regionalnym  - RPO/WŁ/OP12

31 450

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na pokrycie
autorskich praw majątkowych do opracowania kreatywnej koncepcji i realizacji
kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na terenie województwa łódzkiego.
Kwota 31.450 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 5.550 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS003/WPF).

W-
0102/71/RPOPT/1FS00
5/WPF

Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje
związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

75 480

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach niniejszego zadania wydatki zostaną poniesione na
pokrycie autorskich praw majątkowych do zleconych ewaluacji.
Kwota 75.480 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 13.320 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS005/WPF).
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Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego 13 551 858

600 Transport i łączność 70 000

60095 Pozostała działalność 70 000

W-
0113/71/RPO/1FR001/0
31

Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT
- RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1

70 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej III -
Transport w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
Działanie ukierunkowane jest na stworzenie w województwie łódzkim
sprawnego i bezpiecznego systemu publicznego transportu zbiorowego na
obszarach miejskich, o wysokiej jakości świadczonych usług, spełniającego
normy unijne w zakresie ochrony środowiska, konkurencyjnego względem
transportu indywidualnego. Powyższe wpłynie na integrację wewnętrzną i
dostępność komunikacyjną miast i ich obszarów funkcjonalnych, co przyczyni
się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców oraz
poprawy dostępu do rynku pracy, edukacji i usług społecznych, także dla
mieszkańców obszarów wiejskich. Powiązanie transportu publicznego z
głównymi przestrzeniami publicznymi i usługami w mieście zachęci
mieszkańców do korzystania z oferty przewozowej komunikacji miejskiej.
Efektem realizacji Działania będzie poprawa atrakcyjności komunikacji miejskiej
i wzrost liczby osób korzystających z jej usług. Projekty w ramach Działania
mają przyczyniać się do osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności
w miastach i muszą wynikać z przygotowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego planów, zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na
bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 70.000 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

630 Turystyka 2 952 698

63095 Pozostała działalność 2 952 698

W-
0113/71/RPO/1FR017/0
62

Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2
Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2

2 952 698

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej VI -
Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Działanie przyczyni się do stworzenia warunków do rozwoju gospodarki
turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjałów endogenicznych regionu,
zidentyfikowanych w polityce terytorialno-funkcjonalnej województwa (SRWŁ
2020).
W ramach działania wsparciem objęte będą projekty dotyczące budowy lub
przebudowy infrastruktury turystycznej, przystosowania istniejących obiektów
do pełnienia funkcji turystycznych oraz tworzenia lub rozwoju produktów
regionalnych. Promowane będą projekty przyczyniające się do rozwoju
gospodarki turystycznej poprzez tworzenie warunków dla powstawania nowych
miejsc pracy w tym sektorze. Dofinansowanie projektu będzie uwarunkowane
jego spójnością ze stworzonym przez jednostkę lub jednostki samorządu
terytorialnego planem działań, opartym na strategii rozwoju danego obszaru,
zgodnym z SRWŁ 2020, zapewniającym spójną, zintegrowaną koncepcję
rozwoju danego terytorium i wskazującym powiązane ze sobą projekty lub typy
projektów. W ramach działania, w sposób komplementarny do działań
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finansowanych z EFS, tworzone będą sprzyjające warunki ukierunkowane na
rozwój przedsiębiorczości (samozatrudnienie).
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 2.952.698 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

750 Administracja publiczna 520 982

75095 Pozostała działalność 520 982

W-
0113/71/RPO/1FR008/0
71

Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1
Technologie informacyjno-komunikacyjne -
RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

400 982

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej VII -
Infrastruktura dla usług społecznych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem Działania jest zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych, w tym
informacji sektora publicznego, przez mieszkańców województwa łódzkiego. W
ramach działania VII.1 przewiduje się wsparcie rozwoju usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie e-administracji (w tym systemów
informacji przestrzennej), e-bezpieczeństwa, e-zdrowia. Inwestycje w tym
obszarze pozwolą na zwiększenie dostępności usług elektronicznych oraz
wpłyną na poprawę stopnia ich wykorzystania przez mieszkańców
województwa łódzkiego. Zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów
teleinformatycznych oraz udostępnienie szerokiego zakresu usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną ułatwi mieszkańcom województwa dostęp do
instytucji publicznych. Wsparciem zostanie objęta także digitalizacja informacji
sektora publicznego, będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego i
lokalnego, wraz z zapewnieniem powszechnego, otwartego dostępu do tych
zasobów. Realizowane działania doprowadzą do wzrostu wykorzystania oraz
jakości udostępnianych w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 400.982 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W-
0113/71/RPO/1FR009/0
71

Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1
Technologie informacyjno-komunikacyjne - ZIT-
RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

120 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej VII -
Infrastruktura dla usług społecznych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem Działania jest wzrost jakości oraz wykorzystania udostępnianych w
postaci cyfrowej informacji sektora publicznego przez mieszkańców
województwa łódzkiego. W ramach działania VII.1 przewiduje się wsparcie
rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (w szczególności
usług o wysokim poziomie dojrzałości), w zakresie e-administracji (w tym
systemów informacji przestrzennej), e-bezpieczeństwa, e-zdrowia. Inwestycje w
tym obszarze pozwolą na zwiększenie dostępności usług elektronicznych oraz
wpłyną na poprawę stopnia ich wykorzystania przez mieszkańców
województwa łódzkiego. Zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów
teleinformatycznych oraz udostępnienie szerokiego zakresu usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną ułatwi mieszkańcom województwa dostęp do
instytucji publicznych. Wsparciem zostanie objęta także digitalizacja informacji
sektora publicznego, będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego i
lokalnego, wraz z zapewnieniem powszechnego, otwartego dostępu do tych
zasobów. Realizowane działania doprowadzą do wzrostu wykorzystania oraz



Budżet uchwalony na rok 2017

392

jakości udostępnianych w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego. W
ramach zadania będą realizowane projekty zidentyfikowane w Strategii ZIT.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 120.000 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

801 Oświata i wychowanie 655 729

80195 Pozostała działalność 655 729

W-
0113/71/RPO/1FR011/0
74

Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja -
RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4

655 729

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej VII -
Infrastruktura dla usług społecznych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania pozwolą na zwiększenie
dostępu do wysokiej jakości edukacji. Powyższe przyczyni się do wzrostu
poziomu wykształcenia społeczeństwa poprzez nabywanie kompetencji,
opartych na indywidualnych predyspozycjach i umiejętnościach, ułatwiających
dostosowanie do zmieniających się warunków i potrzeb rynku pracy.
Interwencja uwzględni konieczność dostosowania infrastruktury edukacyjnej i
wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, które powinny w jak
najpełniejszym stopniu mieć możliwość uczestniczenia we wszelkich formach
edukacji. Wsparcie inwestycji współfinansowanych z EFRR w ramach Działania
będzie możliwe wyłącznie w powiązaniu z interwencją EFS jako element
uzupełniający przedsięwzięcia EFS, wspierający osiągnięcie celów Osi
Priorytetowej XI. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach działania
uwzględniać powinny poziom dostępności i wykorzystania infrastruktury
edukacyjnej w województwie, tendencje demograficzne, specyfikę regionu oraz
potrzeby i deficyty zidentyfikowane w diagnozie regionalnej w celu
zagwarantowania wdrożenia jedynie uzasadnionych kosztowo i efektywnych
działań. W zakresie interwencji dotyczącej kształcenia zawodowego,
ustawicznego i ogólnego możliwa będzie realizacja działań służących
wykorzystaniu infrastruktury do popularyzacji nauki i innowacji, jednak
wyłącznie jako komponent szerszego projektu.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 655.729 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

851 Ochrona zdrowia 613 560

85195 Pozostała działalność 613 560

W-
0113/71/RPO/1FR019/0
72

Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2
Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2

613 560

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej VII -
Infrastruktura dla usług społecznych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem Działania jest zwiększona dostępność i jakość usług zdrowotnych
odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalne. Rosnące
zapotrzebowanie na usługi zdrowotne, jak również postępujący proces
starzenia się społeczeństwa wskazuje na bezwzględną konieczność rozwoju
usług zdrowotnych, przede wszystkim z zakresu świadczeń w ramach opieki
długoterminowej, paliatywnej, hospicyjnej oraz geriatrii. Ponadto z trendów
epidemiologicznych wynika, że najistotniejszymi problemami zdrowotnymi osób
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dorosłych są wzmożona zachorowalność i umieralność z powodu chorób układu
krążenia, nowotworowych, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu
oddechowego, psychicznych. Dofinansowanie będzie dotyczyło infrastruktury
ochrony zdrowia, w której udzielane są świadczenia zdrowotne w ww. zakresie
oraz współpracujących z nią jednostek diagnostycznych, a także w zakresie
specyficznych zdiagnozowanych potrzeb regionalnych, wynikających z
przeprowadzonej diagnozy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej i
zidentyfikowanych ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych. W
ramach działania wspierane będą również projekty ukierunkowane na wszystkie
problemy zdrowotne dorosłych i dzieci rozwiązywane w ramach świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 613.560 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

852 Pomoc społeczna 929 663

85295 Pozostała działalność 929 663

W-
0113/71/RPO/1FR010/0
73

Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3
Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3

929 663

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej VII -
Infrastruktura dla usług społecznych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem Działania jest zwiększona dostępność i jakość usług społecznych
ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. Realizacja działania
umożliwi zapewnienie dostępu do niedrogich, wysokiej jakości usług
społecznych odpowiadających potrzebom ich odbiorców oraz przyczyniających
się do ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego. Podejmowane
przedsięwzięcia wpłyną na rozwój opieki nad osobami starszymi oraz osobami
niepełnosprawnymi. Wsparte zostaną inwestycje ukierunkowane na
zwiększenie dostępności usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej
osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie uzyskają projekty
infrastrukturalne, których realizacja przyczyni się do rozwoju usług wsparcia
rodziny i pieczy zastępczej, a także usług opieki środowiskowej dla osób
zależnych lub niesamodzielnych. Wsparciem objęte zostaną również inwestycje
dotyczące mieszkalnictwa wspomaganego i socjalnego. Wszystkie inwestycje
uwzględniać muszą potrzeby grup docelowych, którym służyć będzie
dofinansowana infrastruktura, w tym szczególnie potrzeby osób z
niepełnosprawnościami. Działanie ma na celu zapewnienie zwiększenie
dostępu do instytucji świadczących usługi opieki nad dziećmi do trzeciego roku
życia.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 929.663 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000 000

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 000 000

W-
0113/71/RPO/1FR003/0
42

Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja
budynków - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2

1 800 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej IV -
Gospodarka niskoemisyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
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Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze
publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Problemem w
województwie łódzkim jest niska efektywność energetyczna w budynkach
użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, która
wynika ze złego stanu technicznego znacznej części zabudowy w miastach.
Największy potencjał w zakresie oszczędności energii identyfikowany jest w
budynkach, w związku z tym wsparcie skoncentrowane będzie na ich głębokiej
modernizacji energetycznej. Inwestycje w zakresie termomodernizacji
przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, co w znacznym
stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w
konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza
odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji
gazów cieplarnianych. Wsparciem będą mogły być objęte projekty zgodne z
planami gospodarki niskoemisyjnej. Realizowane inwestycje muszą wynikać z
audytów energetycznych oraz być zgodne z optymalnym wariantem
termomodernizacyjnym wskazanym w audycie. W ramach przedsięwzięcia
możliwa będzie wymiana źródła ciepła z opartego na paliwach
konwencjonalnych na źródła ciepła wytwarzające energię ze źródeł
odnawialnych bądź na przyłącza sieciowe oraz najbardziej wydajne urządzenia
grzewcze wykorzystujące paliwa konwencjonalne. Wsparciem zostaną objęte
projekty wdrażane poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 1.800.000 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W-
0113/71/RPO/1FR005/0
43

Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza
- ZIT- RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3

200 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej IV -
Gospodarka niskoemisyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem Działania jest poprawa jakości powietrza. W ramach interwencji
przewiduje się inwestycje związane z modernizacją źródeł ciepła, rozbudową
systemów zaopatrzenia w ciepło, oświetleniem publicznym z wykorzystaniem
urządzeń energooszczędnych oraz w zakresie budownictwa o znacznie
podwyższonych parametrach energetycznych, które mają skutkować
polepszeniem jakości powietrza oraz ograniczenia strat ciepła, co powinno
doprowadzić do zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych. Inwestycje
związane z oświetleniem publicznym przyczynią się do oszczędności energii w
regionie łódzkim. Ponadto planowana interwencja wpłynie na racjonalizację
rozproszonych systemów gospodarowania energią i ciepłem użytkowym oraz
oszczędnością w zużyciu energii pierwotnej, co w znacznym stopniu spowoduje
ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększy efektywność energetyczną.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 200.000 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 809 226

92195 Pozostała działalność 5 809 226

W-
0113/71/RPO/1FR006/0
61

Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1
Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT -
RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1

360 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej VI -
Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu w ramach Regionalnego
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Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem Działania jest zwiększenie partycypacji w kulturze mieszkańców
województwa łódzkiego oraz turystów w oparciu o rozwój obiektów dziedzictwa
kulturowego oraz instytucji kultury. Dzięki projektom wspartym w ramach
Działania nastąpi podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej
regionu poprzez wyeksponowanie cennych obiektów kulturowych i ich zbiorów
oraz poszerzenie oferty usług kulturalnych województwa, budujących
tożsamość regionalną. W ramach Działania dofinansowane będą projekty
obejmujące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w celu umożliwienia
im pełnienia funkcji kulturalnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.
Dodatkowo w przypadku, gdy otoczenie wokół zabytku nieruchomego (np.
ogród, park) wpisane jest do rejestru zabytków, możliwe będzie objęcie
wsparciem prac polegających na jego zagospodarowaniu. W odniesieniu do
infrastruktury instytucji kultury wsparcie będzie dotyczyło robót budowlanych (z
wyłączeniem prac polegających na budowie) lub zakupu wyposażenia,
mających wpływ na podniesienie jakości i dostępności oferty kulturalnej.
Możliwa będzie także realizacja inwestycji niezbędnych do dostosowania
istniejących obiektów do pełnienia nowych funkcji kulturalnych, w tym
edukacyjnych. Możliwa będzie także renowacja i konserwacja zabytków
ruchomych wpisanych do rejestru. W ramach zadania będą realizowane
projekty zidentyfikowane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 360.000 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W-
0113/71/RPO/1FR007/0
63

Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3
Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego -
ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3

800 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej VI -
Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Działanie ukierunkowane jest na wprowadzenie lub przywrócenie na obszarach
zdegradowanych miejskich i wiejskich funkcji społecznych (edukacyjnych,
kulturalnych, rekreacyjnych) i gospodarczych, co wpłynie na niwelowanie
zjawisk związanych z problemami społecznymi. Realizacja projektów w
Działaniu VI.3 powinna doprowadzić do osiągnięcia długotrwałych i wymiernych
korzyści społeczno-gospodarczych, rozumianych jako zmniejszenie ubóstwa,
wzrost aktywności społecznej oraz zapewnienie szerokiego dostępu do usług
publicznych mieszkańcom województwa łódzkiego. Wspierane będą
kompleksowe projekty składające się z przedsięwzięć odnoszących się łącznie
do każdej z niżej wymienionych sfer:
- materialno-przestrzennej (modernizacja budynków oraz przestrzeni publicznej
i infrastruktury technicznej),
- społecznej (rozwiązanie problemów społecznych takich jak: bezrobocie,
wykluczenie społeczne, niski poziom kapitału ludzkiego),
- gospodarczej (tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości),
- środowiskowej (działania zwiększające efektywność energetyczną i służące
wykorzystaniu terenów zdegradowanych).
W ramach zadania będą realizowane projekty zidentyfikowane w Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 800.000 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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W-
0113/71/RPO/1FR016/0
61

Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1
Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury -
RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1

1 051 330

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej VI -
Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem Działania jest zwiększenie partycypacji w kulturze mieszkańców
województwa łódzkiego oraz turystów w oparciu o rozwój obiektów dziedzictwa
kulturowego oraz instytucji kultury. Dzięki projektom wspartym w ramach
Działania nastąpi podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej
regionu poprzez wyeksponowanie cennych obiektów kulturowych i ich zbiorów
oraz poszerzenie oferty usług kulturalnych województwa, budujących
tożsamość regionalną. W ramach Działania dofinansowane będą projekty
obejmujące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w celu umożliwienia
im pełnienia funkcji kulturalnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.
Dodatkowo w przypadku, gdy otoczenie wokół zabytku nieruchomego (np.
ogród, park) wpisane jest do rejestru zabytków, możliwe będzie objęcie
wsparciem prac polegających na jego zagospodarowaniu. W odniesieniu do
infrastruktury instytucji kultury wsparcie będzie dotyczyło robót budowlanych (z
wyłączeniem prac polegających na budowie) lub zakupu wyposażenia,
mających wpływ na podniesienie jakości i dostępności oferty kulturalnej.
Możliwa będzie także realizacja inwestycji niezbędnych do dostosowania
istniejących obiektów do pełnienia nowych funkcji kulturalnych, w tym
edukacyjnych. Możliwa będzie także renowacja i konserwacja zabytków
ruchomych wpisanych do rejestru.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 1.051.330 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W-
0113/71/RPO/1FR018/0
63

Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3
Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego -
RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3

3 597 896

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej VI -
Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Działanie ukierunkowane jest na wprowadzenie lub przywrócenie na obszarach
zdegradowanych miejskich i wiejskich funkcji społecznych (edukacyjnych,
kulturalnych, rekreacyjnych) i gospodarczych, co wpłynie na niwelowanie
zjawisk związanych z problemami społecznymi. Realizacja projektów w
działaniu VI.3 powinna doprowadzić do osiągnięcia długotrwałych i wymiernych
korzyści społeczno-gospodarczych, rozumianych jako zmniejszenie ubóstwa,
wzrost aktywności społecznej oraz zapewnienie szerokiego dostępu do usług
publicznych mieszkańcom województwa łódzkiego. Wspierane będą
kompleksowe projekty składające się z przedsięwzięć odnoszących się łącznie
do każdej z niżej wymienionych sfer:
- materialno-przestrzennej (modernizacja budynków oraz przestrzeni publicznej
i infrastruktury technicznej),
- społecznej (rozwiązanie problemów społecznych takich jak: bezrobocie,
wykluczenie społeczne, niski poziom kapitału ludzkiego),
- gospodarczej (tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości),
- środowiskowej (działania zwiększające efektywność energetyczną i służące
wykorzystaniu terenów zdegradowanych).
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 3.597.896 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 915 000

710 Działalność usługowa 9 000

71095 Pozostała działalność 9 000

W-
0134/71/RPO/1FS002/1
12

Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2
Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2

9 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej XI -
Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem Działania jest podniesienie kompetencji kluczowych osób dorosłych
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w
obszarze TIK i języków obcych. Podjęte działania przyczynią się do
podniesienia kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych,
identyfikowanych jako kluczowe dla możliwości podjęcia zatrudnienia i
zwiększenia uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie.
Zadanie będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o
dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo -
finansowym.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 9.000 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

801 Oświata i wychowanie 761 000

80195 Pozostała działalność 761 000

W-
0134/71/RPO/1FS003/11
1

Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka
jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1

195 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej XI -
Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Działanie ukierunkowane jest na edukację przedszkolną i kształcenie ogólne.
Celem Działania w ramach edukacji przedszkolnej jest zwiększenie
uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Zaplanowane
działania przyczynią się do wygenerowania dodatkowych miejsc
przedszkolnych co pozwoli na tworzenie warunków równych szans
edukacyjnych dzieci, ograniczenia barier i dysproporcji w dostępie do usług
edukacji przedszkolnej oraz poprawy jakości kształcenia poprzez lepsze
przygotowanie nauczycieli. Zaplanowane działania przyczynią się do poprawy
warunków wczesnej opieki i edukacji dzieci. Celem Działania w ramach
kształcenia ogólnego jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych,
właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie
indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Ponadto stworzone zostaną sprzyjające warunki do uczenia się i
nauczania eksperymentalnego oraz korzystania z nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
Zadanie będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o
dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo -
finansowym.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 195.000 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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W-
0134/71/RPO/1FS004/1
13

Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3
Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3

566 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej XI -
Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem Działania jest poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów,
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i
szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z
otoczeniem społeczno-gospodarczym. Działania pozwolą na lepsze
przygotowanie absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego jako
pracowników do funkcjonowania na rynku pracy, co zwiększy szanse
absolwentów na zatrudnienie, zwiększy aktywność zawodową osób młodych
oraz zmniejszy bezrobocie. Kształcenie zawodowe zostanie lepiej dostosowane
do potrzeb rynku pracy dzięki doposażeniu warsztatów i pracowni w
nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne oraz doskonalenie zawodowe i
podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej szkolnictwa zawodowego.
Zadanie będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o
dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo -
finansowym.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 566.000 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

851 Ochrona zdrowia 107 000

85195 Pozostała działalność 107 000

W-
0134/71/RPO/1FS005/1
03

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia -
RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3

107 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej X -
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020.
Celem Działania jest wdrożenie programów zdrowotnych mających wpływ na
utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym
szczególnie osób powyżej 50. roku życia. Działanie obejmuje:
- Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do
pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej - planowane
działania przyczynią się do osiągnięcia możliwie wysokiej sprawności
psychofizjologicznej, zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w
życiu społecznym osób chorych;
- Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem
zdrowotnym regionu - planowane działania obejmą profilaktykę problemów
zdrowotnych uznanych za priorytetowe, bądź specyficzne dla regionu i pozwolą
przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian epidemiologicznych w regionie;
- Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku
wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy.
Zadanie będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o
dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo -
finansowym.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 107.000 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.



Budżet uchwalony na rok 2017

399

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38 000

85395 Pozostała działalność 38 000

W-
0134/71/RPO/1FS006/1
01

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1

38 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej X -
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020.
Celem Działania jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do
zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
Realizacja Działania przyczyni się do wdrożenia rozwiązań umożliwiających
łączenie życia prywatnego i zawodowego. Planowane typy wsparcia mają na
celu ułatwienie powrotu na rynek pracy poprzez zastosowanie kompleksowych
narzędzi w postaci zapewnienia opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w formach
instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych oraz aktywizację zawodową.
Zadanie będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o
dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo -
finansowym.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 38.000 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Departament ds. Przedsiębiorczości 309 400

750 Administracja publiczna 309 400

75095 Pozostała działalność 309 400

W-
0120/71/PWRPO/1FR00
2/WPF

Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez
organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym,
Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie
Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu
komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców -
współfinansowanie

17 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Środki zaplanowane w wysokości 17.000 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza Województwa
Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym,
Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days,
szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla
przedsiębiorców". Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018. Głównym
celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP.
Wydatki w kwocie 17.000 zł poniesione zostaną na autorskie prawa majątkowe
w związku z opracowywaniem dokumentów,  projektów graficznych i innych
materiałów na potrzeby organizacji Międzynarodowego Kongresu
Biogospodarki, Europejskiego Forum Gospodarczego.
Kwota 17.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 3.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0120/10/PWRPO/1FR002/WPF).

W-
0120/71/RPOPT/1FS00
1/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i
wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

37 400

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach zadania planowane jest sfinansowanie kosztów nabycia
autorskich praw majątkowych do analiz, raportów, badań i ekspertyz oraz
innych publikacji dot. realizacji RPO WŁ w zakresie inteligentnych specjalizacji i
biogospodarki, będącej klamrą spinającą specjalizacje regionalne. W związku z
transformacją Regionu Łódzkiego w Bioregion RP niezbędne jest opracowanie
ekspertyz i analiz.
Kwota 37.400 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 6.600 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0120/10/RPOPT/1FS001/WPF).

W-
0120/71/RPOPT/1FS00
2/WPF

Pomoc Techniczna - Wsparcie Wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji  - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

255 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
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Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach przedmiotowego zadania w 2017 roku planowane jest
sfinansowanie kosztów nabycia autorskich praw majątkowych w związku z
aktualizacją dokumentów strategicznych województwa łódzkiego
dedykowanych rozwojowi innowacji: Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Łódzkiego LORIS 2030 oraz Polityk Sektorowych Województwa
Łódzkiego. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął do realizacji w 2013 r.
Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030.
Dokument ten pełni m.in. rolę strategii inteligentnych specjalizacji.
Kwota 255.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 45.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0120/10/RPOPT/1FS002/WPF).
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Departament Cyfryzacji 924 660

750 Administracja publiczna 924 660

75018 Urzędy marszałkowskie 924 660

W-
0131/71/RPOPT/1FS00
1/WPF

Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i
multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1

244 660

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach zadania realizowane będą wydatki związane z zakupem
sprzętu komputerowego i multimedialnego dla pracowników Departamentu
Polityki Regionalnej, Departamentu Finansów, Departamentu Kontroli i Skarg,
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu ds.
Regionalnego Programu Operacyjnego zaangażowanych we wdrażanie RPO
WŁ na lata 2014-2020.
Kwota 244.660 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 43.175 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/1FS001/WPF).

W-
0131/71/RPOPT/1FS00
2/WPF

Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym -
RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

680 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach zadania sfinansowana będzie dostawa i wdrożenie
Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2015) wraz z 12-miesięczną usługą
hostingu.
Kwota 680.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 120.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/1FS002/WPF).
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Departament Infrastruktury 109 454 610

600 Transport i łączność 106 857 337

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 106 857 337

W-
010301/71/PWRPO/1FR
001/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice -
granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś -
Skierniewice

6 020 960

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 6.020.960 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej - kwota 5.387.175 zł oraz
dotacji celowej Budżetu Państwa - 633.785 zł.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705
Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś -
Skierniewice".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku
Bolimowska Wieś - Skierniewice polegającą na: dostosowaniu parametrów
technicznych i użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce
istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i
rozbudowie skrzyżowań, budowie zatok autobusowych, odwodnienia,
chodników i ścieżek rowerowych.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez
wykonanie prac inwestycyjnych - modernizacji stanu technicznego drogi
wojewódzkiej. Poprawa przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu.
Kwota 6.020.960 zł stanowi dofinansowanie projektu, w tym: wkład Unii
Europejskiej - 5.387.175 zł tj. 85% ogólnej planowanej wartości zadania oraz
współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa - 633.785 zł, które stanowi 10%
ogólnej planowanej wartości zadania. Wkład własny Województwa Łódzkiego w
kwocie 316.892 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty
w zadaniu (W-010301/10/PWRPO/1FR001/WPF).

W-
010301/71/PWRPO/1FR
002/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica
województwa - Uniejów

1 568 359

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 1.568.359 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej - kwota 1.403.268 zł oraz
dotacji celowej Budżetu Państwa - 165.091 zł.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473
na odcinku granica województwa - Uniejów".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku
granica województwa - Uniejów polegającą na: dostosowaniu parametrów
technicznych i użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce
istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i
rozbudowie skrzyżowań, budowie zatok autobusowych, chodników i
odwodnienia.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 1.568.359 zł stanowi dofinansowanie projektu, w tym: wkład Unii
Europejskiej - 1.403.268 zł tj. 85% ogólnej planowanej wartości zadania oraz
współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa - 165.091 zł, które stanowi 10%
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ogólnej planowanej wartości zadania. Wkład własny Województwa Łódzkiego w
kwocie 82.546 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w
zadaniu (W-010301/10/PWRPO/1FR002/WPF).

W-
010301/71/PWRPO/1FR
003/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia
przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap

2 552 845

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 2.552.845 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej - kwota 2.284.124 zł oraz
dotacji celowej Budżetu Państwa - 268.721 zł.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713
na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku
przechodzącym przez miasto Tomaszów Mazowiecki polegającą na: poprawie
parametrów technicznych i użytkowych drogi, rozbiórce istniejącego obiektu
mostowego na rzece Czarnej w Tomaszowie Mazowieckim i budowie nowego,
przebudowie i rozbudowie skrzyżowań, budowie zatok autobusowych,
chodników i odwodnienia.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez
wykonanie prac inwestycyjnych - modernizacji stanu technicznego drogi
wojewódzkiej. Poprawa przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu.
Kwota 2.552.845 zł stanowi dofinansowanie projektu, w tym: wkład Unii
Europejskiej - 2.284.124 zł tj. 85% ogólnej planowanej wartości zadania oraz
współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa - 268.721 zł, które stanowi 10%
ogólnej planowanej wartości zadania. Wkład własny Województwa Łódzkiego w
kwocie 134.361 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty
w zadaniu (W-010301/10/PWRPO/1FR003/WPF).

W-
010301/71/PWRPO/1FR
005/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez
rzekę Warta w m. Warta

16 292 500

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 16.292.500 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej - kwota 14.577.500 zł
oraz dotacji celowej Budżetu Państwa - 1.715.000 zł.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710
- budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta".
Zakres inwestycji obejmuje: rozbiórkę istniejącego mostu stalowego przez rzekę
Wartę o długości całkowitej 203,50 m, szerokości 11,35 m wraz z budową
nowego mostu, przebudowę drogi wraz z dojazdami do mostu, budowę
chodników, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wykonanie odwodnienia
i odprowadzania wód deszczowych, oznakowania poziomego i pionowego oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 16.292.500 zł stanowi dofinansowanie projektu, w tym: wkład Unii
Europejskiej - 14.577.500 zł tj. 85% ogólnej planowanej wartości zadania oraz
współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa - 1.715.000 zł, które stanowi
10% ogólnej planowanej wartości zadania. Wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 857.500 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem
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został ujęty w zadaniu (W-010301/10/PWRPO/1FR005/WPF).

W-
010301/71/PWRPO/1FR
006/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w
Zgierzu

2 029 976

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 2.029.976 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej - kwota 1.816.294 zł oraz
dotacji celowej Budżetu Państwa - 213.682 zł.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702
ul. Piątkowska w Zgierzu".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku
ul. Piątkowskiej w Zgierzu polegającą na: dostosowaniu parametrów
technicznych i użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce
istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i
rozbudowie skrzyżowań, budowie zatok autobusowych, odwodnienia,
chodników i ścieżek rowerowych.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 2.029.976 zł stanowi dofinansowanie projektu, w tym: wkład Unii
Europejskiej - 1.816.294 zł tj. 85% ogólnej planowanej wartości zadania oraz
współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa - 213.682 zł, które stanowi 10%
ogólnej planowanej wartości zadania. Wkład własny Województwa Łódzkiego w
kwocie 106.841 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty
w zadaniu (W-010301/10/PWRPO/1FR006/WPF).

W-
010301/71/PWRPO/1FR
007/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk
Odcinek Bełchatów - Łękawa

21 487 697

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 21.487.697 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej - kwota 19.225.834 zł
oraz dotacji celowej Budżetu Państwa - 2.261.863 zł.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484
Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Bełchatów - Łękawa".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku
Bełchatów - Łękawa, polegającą na: dostosowaniu parametrów technicznych i
użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", przebudowie istniejących
obiektów inżynierskich, przebudowie i rozbudowie skrzyżowań, budowie zatok
autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 21.487.697 zł stanowi dofinansowanie projektu, w tym: wkład Unii
Europejskiej - 19.225.834 zł tj. 85% ogólnej planowanej wartości zadania oraz
współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa - 2.261.863 zł, które stanowi
10% ogólnej planowanej wartości zadania. Wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 1.130.931 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu (W-010301/10/PWRPO/1FR007/WPF).
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W-
010301/71/PWRPO/1FR
008/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin -
Brzozów

15 200 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 15.200.000 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej - kwota 13.600.000 zł
oraz dotacji celowej Budżetu Państwa - 1.600.000 zł.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703
na odcinku Chruślin - Brzozów".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku
Chruślin - Brzozów, polegającą na: dostosowaniu parametrów technicznych i
użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce istniejących obiektów
inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i rozbudowie skrzyżowań,
budowie zatok autobusowych, chodników, odwodnienia.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 15.200.000 zł stanowi dofinansowanie projektu, w tym: wkład Unii
Europejskiej - 13.600.000 zł tj. 85% ogólnej planowanej wartości zadania oraz
współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa - 1.600.000 zł, które stanowi
10% ogólnej planowanej wartości zadania. Wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 800.000 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu (W-010301/10/PWRPO/1FR008/WPF).

W-
010301/71/PWRPO/1FR
009/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice -
Ujazd

1 900 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 1.900.000 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej - kwota 1.700.000 zł oraz
dotacji celowej Budżetu Państwa - 200.000 zł.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713
na odcinku Kurowice - Ujazd".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku
Kurowice - Ujazd polegającą na: dostosowaniu parametrów technicznych i
użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce istniejących obiektów
inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i rozbudowie skrzyżowań,
budowie zatok autobusowych, odwodnienia, chodników i ścieżek rowerowych.
Inwestycja obejmuje także budowę dodatkowej jezdni.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 1.900.000 zł stanowi dofinansowanie projektu, w tym: wkład Unii
Europejskiej - 1.700.000 zł tj. 85% ogólnej planowanej wartości zadania oraz
współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa - 200.000 zł, które stanowi 10%
ogólnej planowanej wartości zadania. Wkład własny Województwa Łódzkiego w
kwocie 100.000 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty
w zadaniu (W-010301/10/PWRPO/1FR009/WPF).
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W-
010301/71/PWRPO/1FR
010/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł
autostradowy Romanów - Brójce

5 795 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 5.795.000 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej - kwota 5.185.000 zł oraz
dotacji celowej Budżetu Państwa - 610.000 zł.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714
na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku
węzeł autostradowy Romanów - Brójce polegającą na: dostosowaniu
parametrów technicznych i użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G",
rozbiórce istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i
rozbudowie skrzyżowań, budowie zatok autobusowych, chodników i
odwodnienia.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 5.795.000 zł stanowi dofinansowanie projektu, w tym: wkład Unii
Europejskiej - 5.185.000 zł tj. 85% ogólnej planowanej wartości zadania oraz
współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa - 610.000 zł, które stanowi 10%
ogólnej planowanej wartości zadania. Wkład własny Województwa Łódzkiego w
kwocie 305.000 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty
w zadaniu (W-010301/10/PWRPO/1FR010/WPF).

W-
010301/71/PWRPO/1FR
011

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w
Koluszkach

16 625 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 16.625.000 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej - kwota 14.875.000 zł
oraz dotacji celowej Budżetu Państwa - 1.750.000 zł.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715
ul. Brzezińska w Koluszkach".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku
ul. Brzezińskiej w Koluszkach, polegającej na: dostosowaniu parametrów
technicznych i użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce
istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i
rozbudowie skrzyżowań, budowie zatok autobusowych, chodników i
odwodnienia.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi oraz skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 16.625.000 zł stanowi dofinansowanie projektu, w tym: wkład Unii
Europejskiej - 14.875.000 zł tj. 85% ogólnej planowanej wartości zadania oraz
współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa - 1.750.000 zł, które stanowi
10% ogólnej planowanej wartości zadania. Wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 875.000 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu (W-010301/10/PWRPO/1FR011/WPF).
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W-
010301/71/PWRPO/1FR
012/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk
Odcinek Łękawa - Kamieńsk

9 500 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 9.500.000 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej - kwota 8.500.000 zł oraz
dotacji celowej Budżetu Państwa - 1.000.000 zł.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484
Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Łękawa - Kamieńsk".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku
Łękawa - Kamieńsk polegającą na: dostosowaniu parametrów technicznych i
użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce istniejących obiektów
inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i rozbudowie skrzyżowań,
budowie zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 9.500.000 zł stanowi dofinansowanie projektu, w tym: wkład Unii
Europejskiej - 8.500.000 zł tj. 85% ogólnej planowanej wartości zadania oraz
współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa - 1.000.000 zł, które stanowi
10% ogólnej planowanej wartości zadania. Wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 500.000 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu (W-010301/10/PWRPO/1FR012/WPF).

W-
010301/71/PWRPO/1FR
013/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek -
Zgierz - I Etap

285 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 285.000 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej - kwota 255.000 zł oraz
dotacji celowej Budżetu Państwa - 30.000 zł.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702
na odcinku Piątek - Zgierz - I Etap".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku
Piątek - Zgierz polegającą na: dostosowaniu parametrów technicznych i
użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce istniejących obiektów
inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i rozbudowie skrzyżowań,
budowie zatok autobusowych, odwodnienia, chodników i ścieżek rowerowych.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 285.000 zł stanowi dofinansowanie projektu, w tym: wkład Unii
Europejskiej - 255.000 zł tj. 85% ogólnej planowanej wartości zadania oraz
współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa - 30.000 zł, które stanowi 10%
ogólnej planowanej wartości zadania. Wkład własny Województwa Łódzkiego w
kwocie 15.000 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w
zadaniu (W-010301/10/PWRPO/1FR013/WPF).

W-
010301/71/PWRPO/1FR
014/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na
S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów

950 000
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Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 950.000 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej - kwota 850.000 zł oraz
dotacji celowej Budżetu Państwa - 100.000 zł.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485
węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 -
Dłutów".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku
węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów polegającą na: dostosowaniu parametrów
technicznych i użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce
istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i
rozbudowie skrzyżowań, budowie zatok autobusowych, odwodnienia,
chodników i ścieżek rowerowych.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez
wykonanie prac inwestycyjnych - modernizacji stanu technicznego drogi
wojewódzkiej. Poprawa przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu.
Kwota 950.000 zł stanowi dofinansowanie projektu, w tym: wkład Unii
Europejskiej - 850.000 zł tj. 85% ogólnej planowanej wartości zadania oraz
współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa - 100.000 zł, które stanowi 10%
ogólnej planowanej wartości zadania. Wkład własny Województwa Łódzkiego w
kwocie 50.000 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w
zadaniu (W-010301/10/PWRPO/1FR014/WPF).

W-
010301/71/PWRPO/1FR
015/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia
przez Inowłódz

4 750 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Środki planowane w wysokości 4.750.000 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej - 4.250.000 zł oraz
dotacji celowej Budżetu Państwa - 500.000 zł.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726
na odcinku przejścia przez Inowłódz".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku
przejścia przez Inowłódz polegającą na: dostosowaniu parametrów
technicznych i użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce
istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i
rozbudowie skrzyżowań, budowie zatok autobusowych, chodników i
odwodnienia.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez
wykonanie prac inwestycyjnych - modernizacji stanu technicznego drogi
wojewódzkiej. Poprawa przepustowości drogi oraz skrócenie czasu przejazdu.
Kwota 4.750.000 zł stanowi dofinansowanie projektu, w tym: wkład Unii
Europejskiej - 4.250.000 zł tj. 85% ogólnej planowanej wartości zadania oraz
współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa - 500.000 zł, które stanowi 10%
ogólnej planowanej wartości zadania. Wkład własny Województwa Łódzkiego w
kwocie 250.000 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty
w zadaniu (W-010301/10/PWRPO/1FR015/WPF).

W-
010301/71/PWRPO/1FR
016/WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów -
Rokiciny

1 900 000

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
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Środki planowane w wysokości 1.900.000 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej - kwota 1.700.000 zł oraz
dotacji celowej Budżetu Państwa - 200.000 zł.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716
na odcinku Stefanów - Rokiciny".
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku
Stefanów - Rokiciny, polegającą m.in na: dostosowaniu parametrów
technicznych i użytkowych drogi do kategorii drogi głównej "G", rozbiórce
istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych, przebudowie i
rozbudowie skrzyżowań, budowie zatok autobusowych, chodników i
odwodnienia.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów
inżynierskich. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa
przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu. Poprawa dostępności do
drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.
Kwota 1.900.000 zł stanowi dofinansowanie projektu, w tym: wkład Unii
Europejskiej - 1.700.000 zł tj. 85% ogólnej planowanej wartości zadania oraz
współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa - 200.000 zł, które stanowi 10%
ogólnej planowanej wartości zadania. Wkład własny Województwa Łódzkiego w
kwocie 100.000 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty
w zadaniu (W-010301/10/PWRPO/1FR016/WPF).

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 597 273

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 597 273

W-
010302/71/PWRPO/1FR
001/WPF

Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki
Dentystycznej w Łodzi

1 046 259

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka
niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków, Poddziałanie
IV.2.2 - Termomodernizacja budynków.
Środki planowane w wysokości 1.046.259 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Termomodernizacja części budynku
Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi". Projekt realizowany będzie
w latach 2016-2017. Celem projektu jest termomodernizacja budynku, która
zmniejszy koszty eksploatacji i jego utrzymania.
Wydatki poniesione zostaną na docieplenie ścian i wymianę pokrycia
dachowego budynku, kompleksowy demontaż instalacji c.o. i wentylacji
mechanicznej oraz wykonanie nowych instalacji zgodnie z aktualnymi normami i
przepisami, odwilgocenie posadzek i ścian w piwnicach budynku, wymianę
drzwi zewnętrznych i luksferów, montaż instalacji odgromowej, nadzór
inwestorski, promocję projektu.
Kwota 1.046.259 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie
z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 184.634 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/PWRPO/1FR001/WPF).

W-
010302/71/PWRPO/1FR
002/WPF

Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul.
Wielkopolskiej 70/72

389 080



Budżet uchwalony na rok 2017

411

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka
niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków, Poddziałanie
IV.2.2 - Termomodernizacja budynków.
Środki planowane w wysokości 389.080 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Modernizacja budynku Centrum
Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul.
Wielkopolskiej 70/72". Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2018.
Celem projektu jest termomodernizacja budynku, która zmniejszy koszty
eksploatacji i jego utrzymania.
Wydatki poniesione zostaną na ocieplenie stropodachu, wymianę drzwi
zewnętrznych, modernizację układu wentylacji mechanicznej.
Kwota 389.080 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 68.662 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-010302/10/PWRPO/1FR002/WPF).

W-
010302/71/PWRPO/1FR
003/WPF

Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum
Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i
dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
wymiana instalacji c.o.

1 161 934

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka
niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków, Poddziałanie
IV.2.2 - Termomodernizacja budynków.
Środki planowane w wysokości 1.161.934 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Termomodernizacja budynku głównego
i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa
Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i
dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji
c.o.". Realizację projektu zaplanowano na lata 2016-2017. Celem projektu jest
modernizacja budynku, która zmniejszy koszty eksploatacji i jego utrzymania.
Wydatki poniesione zostaną na ocieplenie ścian i stropodachu budynku
biblioteki, ocieplenie ścian i stropodachu budynku głównego, wymianę zasilania
kotłowni, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę instalacji c.o. i c.w.u.,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Kwota 1.161.934 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie
z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 205.048 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków
ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/PWRPO/1FR003/WPF).
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Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska 21 930

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody

21 930

92502 Parki krajobrazowe 21 930

W-
010408/71/PWRPO/1FR
001/WPF

Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem
systemu informacji turystyczno-przyrodniczej

21 930

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V - Ochrona
środowiska, Działanie V.4 - Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.2 -
Przeciwdziałanie degradacji środowiska.
Środki planowane w wysokości 21.930 zł pochodzić będą z płatności z Budżetu
Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią wkład Unii Europejskiej.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Odnowienie oznakowania szlaków
turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z
uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej". Realizację
projektu zaplanowano na lata 2016-2018. Głównym celem projektu jest
przeciwdziałanie degradacji środowiska poprzez ograniczenie i minimalizację
negatywnych wpływów turystyki i rekreacji w Parkach Krajobrazowych i innych
form ochrony. Wydatki poniesione zostaną na odnowienie rowerowych i
pieszych szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych (odnowienie
znaków malowanych, wykonanie i montaż tabliczek, kierunkowskazów i
słupków).
Kwota 21.930 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 3.870 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-010408/10/PWRPO/1FR001/WPF).
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Departament Kultury i Edukacji 375 273

801 Oświata i wychowanie 375 273

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego

354 995

W-
011031/71/PWRPO/1FS
002/WPF

Realizacja projektu pn. "Wygraj swoją przyszłość: Nauka
Praktyka Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie
zawodowe

57 420

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja,
Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe,
Poddziałanie XI.3.1 - Kształcenie zawodowe.
Środki planowane w wysokości 57.420 zł pochodzić będą z płatności z Budżetu
Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu Społecznego, które
stanowią wkład Unii Europejskiej - 54.230 zł oraz dotacji celowej Budżetu
Państwa - 3.190 zł.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wygraj swoją przyszłość: Nauka
Praktyka Praca". Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2018. Celem
projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych słuchaczy kierunków:
higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu, technik elektroradiolog, technik
masażysta, technik usług kosmetycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesione zostaną na
modernizację pomieszczenia i dostosowanie go do potrzeb pracowni
stomatologicznej. Dodatkowo w ramach pomocy dydaktycznych kierunku
protetyk słuchu planuje się zakup 3 modułów HiPro USB oraz sondy do
wykonywania pomiarów In situ.
Kwota 57.420 zł stanowi dofinansowanie projektu, w tym: wkład Unii
Europejskiej - 54.230 zł tj. 85% ogólnej planowanej wartości zadania oraz
współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa - 3.190 zł, które stanowi 5%
ogólnej planowanej wartości zadania (wkład własny Województwa Łódzkiego w
kwocie 6.380 zł, stanowiący 10% planowanych wydatków ogółem został ujęty w
zadaniu W-011031/10/PWRPO/1FS002/WPF).

W-
011037/71/PWRPO/1FS
001/WPF

Realizacja projektu pn. "Kuźnia Nowoczesnych Kadr" w ramach
Działania XI.3 Kształcenie zawodowe

297 575

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja,
Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe,
Poddziałanie XI.3.1 - Kształcenie zawodowe.
Środki planowane w wysokości 297.575 zł pochodzić będą z płatności z
Budżetu Środków Europejskich w części Europejskiego Funduszu
Społecznego, które stanowią wkład Unii Europejskiej - 281.043 zł oraz dotacji
celowej Budżetu Państwa - 16.532 zł.
Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu
własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Kuźnia Nowoczesnych Kadr".
Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2019. Celem projektu jest
poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia
zawodowego, dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do
regionalnego rynku pracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
W ramach projektu zostanie wykonane doposażenie placówek i szkół,
wchodzących w skład utworzonego Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego, w sprzęt i oprogramowanie. Zostanie zakupiona tokarka
numeryczna CNC z kompletem wyposażenia, centrum tokarskie CNC z
kompletem wyposażenia, stanowisko do obsługi układów wykonawczych
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opartych na urządzeniach ze sprzężonym powietrzem, zestaw do
programowania sterownika PLC, pionowe frezarskie centrum obróbcze z
kompletem wyposażenia.
Kwota 297.575 zł stanowi dofinansowanie projektu, w tym: wkład Unii
Europejskiej - 281.043 zł tj. 85% ogólnej planowanej wartości zadania oraz
współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa - 16.532 zł, które stanowi 5%
ogólnej planowanej wartości zadania. W roku 2017 w ramach ww. projektu
zostanie poniesiony niepieniężny wkład własny.

80195 Pozostała działalność 20 278

W-
0110/71/PWRPO/1FS00
4

Zabezpieczenie środków z dotacji celowej dla jednostek
oświatowych podległych Samorządowi WŁ na realizację
projektów w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji

20 278

Wydatki majątkowe

Środki zaplanowane w wysokości 20.278 zł pochodzić będą z dotacji celowej
Budżetu Państwa i zostały zabezpieczone na realizację projektów własnych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,
Działanie XI.1 - Wysoka jakość edukacji.
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Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 103 935

852 Pomoc społeczna 69 000

85295 Pozostała działalność 69 000

W-
02/71/RPO/1FS002/091

Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -
RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1

16 369

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej IX -
Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem Działania jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Interwencje będą dostosowane do
zdiagnozowanych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Przewiduje się realizację kompleksowych działań obejmujących
instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej lub edukacyjnej. Realizowane
będzie również wsparcie na rzecz tworzenia lub funkcjonowania podmiotów
integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej (CIS), klubów integracji
społecznej (KIS), zakładów aktywności zawodowej (ZAZ), warsztatów terapii
zajęciowej (WTZ) oraz innych podmiotów działających na rzecz aktywizacji
społeczno-zawodowej, w których będą realizowane usługi integracji społeczno-
zawodowej. Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym oraz ich otoczenia odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę
reintegracji, stworzoną indywidualnie i dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji
problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z zastrzeżeniem, że
nie może ona obejmować wyłączenie pracy socjalnej.
Zadanie będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o
dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo -
finansowym.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 16.369 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

W-
02/71/RPO/1FS003/092

Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -
RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2

52 631

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej IX -
Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem Działania jest poprawa dostępu do realizowanych usług społecznych
ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz do usług zdrowotnych
odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie. W doborze usług
społecznych duży nacisk położony zostanie na indywidualizację wsparcia, tak
by było jak najbardziej dostosowane do potrzeb poszczególnych osób. W
ramach usług społecznych planuje się również poprawę jakości pomocy
kierowanej do dzieci powyżej 3. roku życia i młodzieży wywodzących się z
rodzin patologicznych lub mających trudną sytuację materialną, obejmując ich
kompleksowymi działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i
profilaktycznymi. Działania adresowane do tej grupy docelowej ukierunkowane
będą na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (przede
wszystkim w wieku szkolnym). Placówki wsparcia dziennego powinny stanowić
integralną całość z lokalnym systemem wsparcia rodziny. W zakresie usług
zdrowotnych: profilaktyka, wczesne wykrywanie wad rozwojowych i
rehabilitacja. Zadanie będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane
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umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo
- finansowym.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 52.631 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 34 935

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 34 935

W-
02/71/RPOPT/1FS001/
WPF

Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12 34 935

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na zakup
komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego i wyposażenia, m.in. niszczarki
niezbędnego do bieżącego funkcjonowania jednostki.
Kwota 34.935 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 6.165 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-02/10/RPOPT/1FS001/WPF).
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Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 41 650

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 41 650

85395 Pozostała działalność 41 650

W-
03/71/RPOPT/1FS003/
WPF

Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych
Obserwatoriów Terytorialnych, zakup sprzętu komputerowego i
oprogramowania na potrzeby badań i repozytorium danych
EFS -RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

41 650

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. W ramach zadania planowany jest zakup inwestycyjny związany z
prowadzeniem przez Regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej prac
naukowo-badawczych i budową repozytorium posiadanych i gromadzonych
danych z zakresu polityki społecznej regionu łódzkiego. Środki wydatkowane
zostaną na  sprzęt komputerowy z oprogramowaniem: serwer z dyskami
serwerowymi i systemem operacyjnym, licencja na bazę danych i silnik
bazodanowy, oprogramowanie do analizy danych jakościowych (licencja,
szkolenie wdrożeniowe, wsparcie techniczne z asystą w zakresie użytkowania
oprogramowania).
Kwota 41.650 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 7.350 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-03/10/RPOPT/1FS003/WPF).
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Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 234 425

150 Przetwórstwo przemysłowe 200 000

15095 Pozostała działalność 200 000

W-
04/71/RPO/1FR001/021

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1
Otoczenie biznesu - RPO/WŁ/OP2/DZ.2.1

200 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną poniesione na realizację Osi Priorytetowej II -
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem Działania
jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP. Dofinansowaniu podlegają
projekty wynikające z programu rewitalizacji polegające na kompleksowym
przygotowaniu  terenów  inwestycyjnych dostosowanych  do  potrzeb
potencjalnych inwestorów. W ramach realizacji zadania planowane jest
ogłoszenie konkursów, wyłonienie beneficjentów, podpisanie umów i wypłata
dofinansowania na realizację projektów. Wsparciem  objęte  zostaną również
projekty  zlokalizowane  na  obszarze  miasta  Łodzi, wynikające z programu
rewitalizacji.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 200.000 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

750 Administracja publiczna 34 425

75095 Pozostała działalność 34 425

W-
04/71/RPOPT/1FS002/
WPF

Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i
multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy -
RPO/WŁ/OP12

34 425

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc
Techniczna. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na zakup
wyposażenia niezbędnego do bieżącego funkcjonowania jednostki - 8 sztuk
notebooków, a także na wsparcie w zakresie budowy, rozwoju i utrzymania
systemów informatycznych.
Kwota 34.425 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z
zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej
może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa
Łódzkiego w kwocie 6.075 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem
został ujęty w zadaniu W-04/10/RPOPT/1FS002/WPF).
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Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 3 415 039

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 415 039

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 3 415 039

W-
02/72/POWER/1FS002/
012

Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -
POWER/OP1/DZ.1.2

979 600

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. W
ramach Działania realizowane będzie wsparcie na rzecz osób młodych, w tym
niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat, w szczególności osób, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Kategoria NEET) oraz osób
niezarejestrowanych w urzędach pracy, w celu zapewnienia spójnej, jednolitej i
efektywnej oferty aktywizacji edukacyjno-zawodowej dla osób w całym kraju.
Realizowane przedsięwzięcia uwzględniają europejską Inicjatywę na rzecz
zatrudniania ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI), z której środków
finansowane będą projekty wyłonione w ramach konkursy ogłoszonego w 2015
r.
Zadanie będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o
dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo -
finansowym.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 979.600 zł stanowi część
dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

W-
02/72/POWERPT/1FS00
1/WPF

PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna 2 435 439

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój. Oś priorytetowa VI - Pomoc Techniczna. Planowane wydatki
poniesione zostaną m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla
pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój w kwocie 2.061.152 zł, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.601.320 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 336.783 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. - 112.935 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.114 zł.
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane średnie zatrudnienie
pracowników w 2017 roku w wymiarze 33,46 etatów.
Ponadto przewiduje się wydatkowanie środków w kwocie 374.287 zł na:
- zakup usług remontowych w kwocie 11.799 zł obejmujący konserwację oraz
naprawę sprzętu tworzącego zaplecze techniczne,
- zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego,
- zakup materiałów biurowych eksploatacyjnych, papieru, refundację opłat za
energię elektryczną, cieplną, wodę, za usługi porządkowe, opłaty pocztowe,
ochronę, gospodarowanie odpadami,
- organizację i realizację szkoleń dla pracowników zaangażowanych w
realizację PO WER,
- uczestnictwo pracowników zaangażowanych w realizację PO WER w
spotkaniach, konferencjach, grupach roboczych umożliwiających wymianę
doświadczeń,
- podróże służbowe pracowników zaangażowanych w kontrole PO WER,
- udział ekspertów zewnętrznych w procesie oceny i wyboru projektów oraz na
zapewnienie szkoleń dla członków Komisji Oceny Projektów,
- spotkania informacyjne oraz szkolenia tematyczne dotyczące sposobu
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realizacji projektów w ramach PO WER,
- działania informacyjno-promocyjne (reklama radiowa, artykuły prasowe,
publikacje, gadżety) w ramach PO WER.
Kwota 2.435.439 zł stanowi 84,28% ogólnej planowanej wartości zadania -
zgodnie z zasadami finansowania PO WER, wkład Unii Europejskiej może
wynieść do 84,28% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego
w kwocie 454.261 zł, stanowiący 15,72% planowanych wydatków ogółem został
ujęty w zadaniu W-02/10/POWERPT/1FS001/WPF).
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Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 27 897

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 897

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 27 897

W-
02/72/POWERPT/1FS00
1/WPF

PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna 27 897

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Pomoc Techniczna. Wydatki w
ramach ww. zadania poniesione będą na zakup komputerów, urządzeń
wielofunkcyjnych i wyposażenia, m.in. niszczarki niezbędnego do bieżącego
funkcjonowania jednostki.
Kwota 27.897 zł stanowi 84,28 % ogólnej planowanej wartości zadania -
zgodnie z zasadami finansowania PO WER na lata 2014-2020, wkład Unii
Europejskiej może wynieść do 84,28% wydatków ogółem (wkład własny
Województwa Łódzkiego w kwocie 5.203 zł, stanowiący 15,72% planowanych
wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/POWERPT/1FS001/WPF).
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Departament Finansów 1 598 260

750 Administracja publiczna 1 598 260

75018 Urzędy marszałkowskie 1 320 000

W-
0101/80/POPT/000002/
WPF

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z
realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów
Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie
łódzkim

1 320 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia osobowe dla 21 etatów - 1.003.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 84.000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 213.000 zł.

75095 Pozostała działalność 278 260

W-
0101/80/POPT/000001/
WPF

Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację
umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowywaniu albo
aktualizacji programów rewitalizacji

278 260

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia osobowe dla 8 etatów - 214.660 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 45.600 zł.
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Departament Polityki Regionalnej 5 610 987

750 Administracja publiczna 5 610 987

75018 Urzędy marszałkowskie 537 000

W-
0102/80/POPT/000007/
WPF

Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie
Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w
województwie łódzkim

537 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną zgodnie z umową dotacji zawartą w
dniu 15 kwietnia 2014 roku z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w związku z
powierzeniem zadania polegającego na prowadzeniu, promocji, koordynacji,
monitoringu i kontroli Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na
terytorium województwa łódzkiego. W ramach zadania finansowane będą m.in.:
- koszty bieżące funkcjonowania Głównego oraz Lokalnych Punktów
Informacyjnych Funduszy Europejskich w tym koszty delegacji i szkoleń
pracowników oraz działań koordynacyjnych związanych z funkcjonowaniem
sieci punktów informacyjnych;
- działania informacyjno - promocyjne.
Środki na realizację zadania pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020.

75095 Pozostała działalność 5 073 987

W-
0102/80/POPT/000001/
WPF

Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na wsparcie
gmin w opracowywaniu albo aktualizacji programów
rewitalizacji

8 500

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną zgodnie z umową dotacji zawartą w
dniu 18 maja 2016 roku z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju na realizację
zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji
programów rewitalizacji. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów
delegacji oraz na wynagrodzenie biegłego rewidenta.
Środki na realizację zadania pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014 - 2020 - w 15% stanowią wkład budżetu państwa, a w 85%
współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności.

W-
0102/80/POPT/000002/
WPF

Dotacja celowa udzielona gminom wyłonionym w ramach
konkursu dotyczącego opracowania lub aktualizacji programów
rewitalizacji

5 065 487

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną zgodnie z umową dotacji zawartą w
dniu 18 maja 2016 roku z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju na realizację
zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji
programów rewitalizacji. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów
delegacji oraz na wynagrodzenie biegłego rewidenta.
Środki na realizację zadania pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014 - 2020 - w 15% stanowią wkład budżetu państwa, a w 85%
współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności.
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Tabela nr 1

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026

1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1.
329 487 571 0 54 187 571 275 300 000 55 000 000 55 000 000 42 300 000 43 000 000 25 000 000 20 000 000 20 000 000 15 000 000 0

  - kredyt zaciągnięty w 2010 roku 54 187 571 0 54 187 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

na rynku krajowym 24 187 571 0 24 187 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

na rynku zagranicznym EBI 30 000 000 0 30 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  - kredyt zaciągnięty w 2011 roku 107 300 000 0 0 107 300 000 40 000 000 40 000 000 27 300 000 0 0 0 0 0 0

  - emisja obligacji w 2012 roku 
(68.000.000 zł) 48 000 000 0 0 48 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 3 000 000 0 0 0 0 0

  - emisja obligacji w 2013 roku 
(100.000.000 zł) 100 000 000 0 0 100 000 000 0 0 0 20 000 000 25 000 000 20 000 000 20 000 000 15 000 000 0

  - emisja obligacji w 2013 roku 
(20.000.000 zł) 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0 0 20 000 000 0 0 0 0 0

2. 0 0 8 500 000 26 918 000 7 265 400 5 809 900 4 481 700 3 694 000 2 443 500 1 688 500 1 074 500 460 500 0

2.

Pożyczki i kredyty, emisja papierów 
wartościowych

Odsetki od kredytów i pożyczek

Lp. Wyszczególnienie
Prognozowany 

stan zobowiązań                                                                                                                    
na 1.01.

Planowane 
zobowiązania                                                                                                                                

do zaciągnięcia                                                                                          

Kwota spłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      
w 2017 r.

Stan 
zobowiązań                                                                                                                                          

na 31.12.                    

Kwota spłat zobowiązań

W   ROKU   2017  I   LATACH   NASTĘPNYCH

do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PROGNOZOWANY   STAN   ZADŁUŻENIA   WOJEWÓDZTWA   ŁÓDZKIEGO
Z TYTUŁU DŁUGOTERMINOWYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH
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(w złotych)

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 798 131 10 631 6 400 1 781 100

600 Transport i łączność 8 492 383 3 105 8 489 278

630 Turystyka 2 427 520 2 427 520

700 Gospodarka mieszkaniowa 29 352 873 29 352 873

710 Działalność usługowa 32 210 210 2 000 30 000

750 Administracja publiczna 2 124 639 600 744 437 192 000 15 438 125 857 14 650 1 026 657 5 000

756
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem                                                                                                            

370 371 742 350 652 192 1 100 000 18 609 800 9 750

758 Różne rozliczenia 104 382 203 104 382 203

801 Oświata i wychowanie 1 464 067 1 464 067

852 Pomoc społeczna 36 300 30 000 6 300

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23 300 23 300

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 458 953 458 953

855 Rodzina 1 699 262 1 699 262

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary                                       
i obiekty chronionej przyrody 1 751 000 1 751 000

524 414 583 600 457 522 040 194 000 15 438 125 857 38 956 801 21 393 857 1 923 020 2 427 520 1 811 100 23 300 16 050 5 000

Departament 
Sportu                                                           

i Turystyki

Departament 
Cyfryzacji

Departament 
Rolnictwa i 

Ochony 
Środowiska

Tabela nr 2
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego

Departament 
Geodezji                                                                                                                                                                                                                                                        

i Kartografii

OGÓŁEM

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział

Departament                                        
ds. 

Przedsiębiorczości 

Departament 
Kultury i 
Edukacji

Departament 
Finansów

Departament 
Polityki 

Regionalnej

z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Regionalne 
Centrum Polityki 

Społecznej                                                                                                                                                                                                                                       
w Łodzi

Centrum 
Obsługi 

Przedsiębiorcy

Departament 
Prawno-

Organizacyjny

                 Departamenty
Departament 
Infrastruktury

Wojewódzki 
Urząd Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                  

w Łodzi



426

(w złotych)

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 798 131 10 631 6 400 1 781 100

600 Transport i łączność 7 082 639 3 105 7 079 534

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 334 410 3 334 410

710 Działalność usługowa 32 210 210 2 000 30 000

750 Administracja publiczna 1 097 982 600 744 437 192 000 15 438 125 857 14 650 5 000

756
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem                                                                                                            

370 371 742 350 652 192 1 100 000 18 609 800 9 750

758 Różne rozliczenia 104 382 203 104 382 203

801 Oświata i wychowanie 1 464 067 1 464 067

852 Pomoc społeczna 36 300 30 000 6 300

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23 300 23 300

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 458 953 458 953

855 Rodzina 1 699 262 1 699 262

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i 
obiekty chronionej przyrody 1 751 000 1 751 000

493 532 199 600 457 522 040 194 000 15 438 125 857 11 528 594 20 367 200 1 923 020 1 811 100 23 300 16 050 5 000

Departament 
Finansów

Departament 
Prawno-

Organizacyjny

Departament 
Rolnictwa i 

Ochrony 
Środowiska

OGÓŁEM

Regionalne 
Centrum Polityki 

Społecznej                                                                                                                                                                                                                                          
w Łodzi

Departament 
Kultury i 
Edukacji

Departament 
Polityki 

Regionalnej

Departament ds. 
Przedsiębiorczości

Departament 
Cyfryzacji

 Departament 
Infrastuktury                                                                                                                                                                                                                                                                

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy

z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE

Wojewódzki 
Urząd Pracy                                     

w Łodzi

                 Departamenty
Razem                                                                                                                                                 
dział

      Działy

Departament 
Geodezji                                                                                                                                                                                                                                                                        

i Kartografii

Tabela nr 3
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego



427

(w złotych)

600 Transport i łączność 1 409 744 1 409 744

630 Turystyka 2 427 520 2 427 520

700 Gospodarka mieszkaniowa 26 018 463 26 018 463

750 Administracja publiczna 1 026 657 1 026 657

30 882 384 27 428 207 1 026 657 2 427 520OGÓŁEM

                 Departamenty

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział

Tabela nr 4

Departament Sportu                                                           
i Turystyki

Departament  
Infrastruktury

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA WŁASNE

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

z dnia 20 grudnia 2016 r.

do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego

Departament 
Rolnictwa i 

Ochrony 
Środowiska



428

(w złotych)

010 Rolnictwo i łowiectwo 33 352 426 17 261 900 10 078 626 6 011 900

600 Transport i łączność 172 605 463 172 605 463

630 Turystyka 961 250 961 250

700 Gospodarka mieszkaniowa 22 808 118 22 808 118

710 Działalność usługowa 4 813 890 4 813 890

750 Administracja publiczna 101 980 770 6 500 6 038 474 1 105 188 2 700 697 54 433 670 2 299 744 85 500 73 545 13 146 105 16 012 435 1 074 940 1 407 457 185 000 250 000 1 501 370 55 000 1 605 145

754 Bezpieczeństwo publiczne                                                                                                                                   
i ochrona przeciwpożarowa 2 982 166 2 000 000 982 166

757 Obsługa długu publicznego 17 850 122 17 850 122

758 Różne rozliczenia 4 330 000 4 330 000

801 Oświata i wychowanie 30 308 266 30 308 266

851 Ochrona zdrowia 11 523 877 1 500 000 8 528 877 1 495 000

852 Pomoc społeczna 5 868 131 5 868 131

853 Pozostałe zadania w 
zakresie polityki społecznej 10 560 914 9 664 087 896 827

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 2 265 647 2 265 647

855 Rodzina 2 510 000 2 510 000

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 80 870 466 150 000 1 850 000 78 870 466

925
Ogrody botaniczne i 
zoologiczne oraz naturalne 
obszary i obiekty chronionej 
przyrody

3 590 506 3 590 506

926 Kultura fizyczna 8 145 000 8 145 000

517 327 012 6 500 6 038 474 1 255 188 2 700 697 99 225 692 7 113 634 85 500 73 545 13 146 105 16 012 435 196 488 521 15 076 589 111 444 379 9 106 250 8 713 877 6 261 900 1 501 370 982 166 55 000 9 664 087 10 769 958 1 605 145

Wojewódzki 
Urząd Pracy                                                       

w Łodzi

Samodzielne 
Stanowiska Pracy ds. 

Bezpieczeństwa                                            
i Higieny Pracy oraz 

Spraw 
Przeciwpożarowych

OGÓŁEM

Tabela nr 5
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Departament 
Polityki 

Zdrowotnej

Departament 
Geodezji                          

i Kartografii

Regionalne Biuro 
Województwa 

Łódzkiego                                                    
w Brukseli

Biuro Ochrony 
Informacji i 

Bezpieczeństwa

Departament ds. 
Przedsiębiorczości

Departament 
Infrastruktury

Departament 
Rolnictwa                                      
i Ochrony 

Środowiska

Departament 
Kultury                                   

i Edukacji

Departament 
Cyfryzacji

Departament 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego

                 Departamenty
Departament 

Promocji                                                  
i Współpracy 
Zagranicznej

Kancelaria Sejmiku

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział

Kancelaria 
Marszałka

ZESTAWIENIE   WYDATKÓW   OGÓŁEM   NA  ZADANIA   WŁASNE
realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Regionalne 
Centrum 
Polityki 

Społecznej                                     
w Łodzi

Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy

Departament 
Prawno-

Organizacyjny

Departament 
Finansów

Departament 
Polityki 

Regionalnej

Departament 
ds. 

Regionalnego 
Programu 

Operacyjnego

Departament 
Sportu                                                           

i Turystyki



429

(w złotych)

010 Rolnictwo i łowiectwo 15 855 526 9 855 626 5 999 900

600 Transport i łączność 133 774 327 133 774 327

630 Turystyka 961 250 961 250

700 Gospodarka mieszkaniowa 18 556 408 18 556 408

710 Działalność usługowa 4 745 390 4 745 390

750 Administracja publiczna 85 315 653 6 500 6 028 474 1 105 188 2 610 697 54 433 670 2 280 874 85 500 73 545 5 067 287 8 929 260 1 041 218 63 000 185 000 250 000 1 501 370 55 000 1 599 070

754 Bezpieczeństwo publiczne                                                                                                                                   
i ochrona przeciwpożarowa 2 127 166 2 000 000 127 166

757 Obsługa długu publicznego 17 850 122 17 850 122

758 Różne rozliczenia 4 330 000 4 330 000

801 Oświata i wychowanie 29 520 069 29 520 069

851 Ochrona zdrowia 7 026 500 5 531 500 1 495 000

852 Pomoc społeczna 5 868 131 5 868 131

853 Pozostałe zadania w 
zakresie polityki społecznej 10 542 196 9 652 719 889 477

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 2 265 647 2 265 647

855 Rodzina 2 510 000 2 510 000

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 75 630 325 150 000 1 125 000 74 355 325

925
Ogrody botaniczne i 
zoologiczne oraz naturalne 
obszary i obiekty chronionej 
przyrody

3 231 302 3 231 302

926 Kultura fizyczna 5 145 000 5 145 000

425 255 012 6 500 6 028 474 1 255 188 2 610 697 79 738 792 7 026 264 85 500 73 545 5 067 287 8 929 260 153 371 953 13 149 928 106 141 041 6 106 250 5 716 500 6 249 900 1 501 370 127 166 55 000 9 652 719 10 762 608 1 599 070

ZESTAWIENIE   WYDATKÓW   BIEŻĄCYCH   NA  ZADANIA   WŁASNE
realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Regionalne 
Centrum 
Polityki 

Społecznej                        
w Łodzi

Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy

Departament 
Prawno-

Organizacyjny

Departament 
Finansów

Departament 
Polityki 

Regionalnej

Departament 
ds. 

Regionalnego 
Programu 

Operacyjnego

Departament 
Sportu                                                           

i Turystyki

Departament 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego

                 Departamenty Departament 
Promocji                                     

i Współpracy 
Zagranicznej

Kancelaria Sejmiku

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział

Kancelaria 
Marszałka

Regionalne Biuro 
Województwa 

Łódzkiego                           
w Brukseli

Biuro Ochrony 
Informacji i 

Bezpieczeństwa

Departament ds. 
Przedsiębiorczości

Departament 
Cyfryzacji

Departament 
Rolnictwa                                     
i Ochrony 

Środowiska

Departament 
Kultury                                         

i Edukacji

Departament 
Infrastruktury

Wojewódzki 
Urząd Pracy                       

w Łodzi

Samodzielne 
Stanowiska Pracy ds. 

Bezpieczeństwa                                
i Higieny Pracy oraz 

spraw 
Przeciwpożarowych

OGÓŁEM

Tabela nr 6
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Departament 
Polityki 

Zdrowotnej

Departament 
Geodezji                                          

i Kartografii



430

(w złotych)

010 Rolnictwo i łowiectwo 17 496 900 17 261 900 0 223 000 12 000

600 Transport i łączność 38 831 136 38 831 136

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 251 710 4 251 710

710 Działalność usługowa 68 500 68 500

750 Administracja publiczna 16 665 117 10 000 90 000 18 870 8 078 818 7 083 175 33 722 1 344 457 6 075

754 Bezpieczeństwo publiczne                                                                         
i ochrona przeciwpożarowa 855 000 855 000

758 Różne rozliczenia 0

801 Oświata i wychowanie 788 197 788 197

851 Ochrona zdrowia 4 497 377 1 500 000 2 997 377

852 Pomoc społeczna 0

853 Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 18 718 11 368 7 350

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 5 240 141 725 000 4 515 141

925
Ogrody botaniczne i zoologiczne 
oraz naturalne obszary i obiekty 
chronionej przyrody

359 204 359 204

926 Kultura fizyczna 3 000 000 3 000 000

92 072 000 10 000 90 000 19 486 900 87 370 8 078 818 7 083 175 43 116 568 1 926 661 5 303 338 3 000 000 2 997 377 12 000 855 000 11 368 7 350 6 075

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

                 Departamenty
Razem                                                                                                                                                 
dział

Departament 
Finansów

Biuro Ochrony 
Informacji                                                    

i Bezpieczeństwa

Wojewódzki Urząd 
Pracy                       

w Łodzi

Departament 
Infrastruktury

Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy

Departament 
Sportu                                                           

i Turystyki

Regionalne 
Centrum Polityki 

Społecznej                        
w Łodzi

Departament 
Kultury                                                                                                                                                                                                                        

i Edukacji

Tabela nr 7
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego

Departament 
Geodezji                                      

i Kartografii

z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA WŁASNE

Departament 
Rolnictwa                                                                                                                                   
i Ochrony 

Środowiska

OGÓŁEM

Departament 
Prawno-

Organizacyjny

Departament 
Polityki 

Zdrowotnej

Departament 
Cyfryzacji

      Działy

Departament ds. 
Przedsiębiorczości

Departament 
Polityki 

Regionalnej

Departament 
Promocji                                     

i Współpracy 
Zagranicznej



431

(w złotych)

010 Rolnictwo i łowiectwo 4 866 000 4 866 000

600 Transport i łączność 28 396 000 28 396 000

710 Działalność usługowa 456 000 456 000

750 Administracja publiczna 1 445 000 1 445 000

752 Obrona narodowa 6 000 6 000

851 Ochrona zdrowia 49 000 49 000

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 1 000 1 000

855 Rodzina 1 166 000 1 166 000

900 Gospodarka komunalna                                                                                                                               
i ochrona środowiska 125 000 125 000

36 510 000 36 510 000

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

OGÓŁEM

                 Departamenty
Departament Finansów                                                                                                                                  

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Tabela nr 8
do uchwały Nr XXXI/414/16

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Sejmiku Województwa
Łódzkiego



432

Tabela nr 9

(w złotych)

010 Rolnictwo i łowiectwo 4 558 000 4 558 000

600 Transport i łączność 28 396 000 28 396 000

710 Działalność usługowa 456 000 456 000

750 Administracja publiczna 1 445 000 1 445 000

752 Obrona narodowa 6 000 6 000

851 Ochrona zdrowia 49 000 49 000

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 1 000 1 000

855 Rodzina 1 166 000 1 166 000

900 Gospodarka komunalna                                                                                                                               
i ochrona środowiska 100 000 100 000

36 177 000 36 177 000

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI      

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

OGÓŁEM

                 Departamenty
Departament Finansów                                                                                                                                  

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział



433

Tabela nr 10

  (w złotych)

010 Rolnictwo i łowiectwo 308 000 308 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 000 25 000

333 000 333 000OGÓŁEM

                 Departamenty

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI                                                                                                                      

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział Departament Finansów                                                                                                                                  

do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.



434

Sejmiku Województwa
Łódzkiego

(w złotych)

010 Rolnictwo i łowiectwo 4 866 000 4 866 000

600 Transport i łączność 28 396 000 28 364 000 32 000

710 Działalność usługowa 456 000 356 000 100 000

750 Administracja publiczna 1 445 000 5 000 1 429 000 7 000 4 000

752 Obrona narodowa 6 000 6 000

851 Ochrona zdrowia 49 000 12 000 37 000

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 1 000 1 000

855 Rodzina 1 166 000 537 000 629 000

900 Gospodarka komunalna                                                                                                                               
i ochrona środowiska 125 000 125 000

36 510 000 5 000 1 429 000 28 364 000 5 354 000 12 000 4 000 69 000 100 000 6 000 1 000 537 000 629 000

Tabela nr 11
do uchwały Nr XXXI/414/16

z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

OGÓŁEM

Regionalny 
Ośrodek Adopcyjny               

w Łodzi

                 Departamenty Departament 
Rolnictwa                                               
i Ochrony 

Środowiska

Departament 
Geodezji                                

i Kartografii

Departament 
Polityki Zdrowotnej

Razem                                                                                                                                                 
dział

Departament 
Infrastruktury                                                                                                               

Kancelaria 
Marszałka

Departament 
Kultury i Edukacji

Regionalne 
Centrum Polityki 

Społecznej               
w Łodzi

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Biuro Ochrony 
Informacji                                           

i Bezpieczeństwa

Wojewódzki Urząd 
Pracy                                  

w Łodzi

Departament 
Finansów                                                                                                                                  

      Działy

Departament 
Sportu                                                                                                                                                                                           

i Turystyki



435

(w złotych)

010 Rolnictwo i łowiectwo 4 558 000 4 558 000

600 Transport i łączność 28 396 000 28 364 000 32 000

710 Działalność usługowa 456 000 356 000 100 000

750 Administracja publiczna 1 445 000 5 000 1 429 000 7 000 4 000

752 Obrona narodowa 6 000 6 000

851 Ochrona zdrowia 49 000 12 000 37 000

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 1 000 1 000

855 Rodzina 1 166 000 537 000 629 000

900 Gospodarka komunalna                                                                                                                               
i ochrona środowiska 100 000 100 000

36 177 000 5 000 1 429 000 28 364 000 5 021 000 12 000 4 000 69 000 100 000 6 000 1 000 537 000 629 000

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Departament 
Infrastruktury                                                                                                               

Biuro Ochrony 
Informacji i 

Bezpieczeństwa

Regionalne 
Centrum Polityki 

Społecznej               
w Łodzi

Kancelaria 
Marszałka

Wojewódzki Urząd 
Pracy                                                          

w Łodzi

Departament 
Kultury i Edukacji

Departament 
Polityki Zdrowotnej

Razem                                                                                                                                                 
dział

Tabela nr 12
do uchwały Nr XXXI/414/16

z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Sejmiku Województwa
Łódzkiego

OGÓŁEM

Regionalny 
Ośrodek Adopcyjny               

w Łodzi

                 Departamenty Departament 
Rolnictwa                                               
i Ochrony 

Środowiska

Departament 
Finansów                                                                                                                                  

      Działy

Departament 
Sportu                                                                                                                                                                                           

i Turystyki

Departament 
Geodezji                                                              

i Kartografii
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Tabela nr 13

(w złotych)

010 Rolnictwo i łowiectwo 308 000 308 000

900 Gospodarka komunalna                                                                                                                               
i ochrona środowiska 25 000 25 000

333 000 333 000

ZESTAWIENIE   WYDATKÓW   MAJĄTKOWYCH   NA   ZADANIA   Z   ZAKRESU   
ADMINISTRACJI   RZĄDOWEJ   ORAZ   INNE   ZADANIA   ZLECONE   USTAWAMI                                                                                                                      

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Departament Rolnictwa                                                                                                                                                                                                      
i Ochrony Środowiska                

OGÓŁEM

                 Departamenty

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział
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Tabela nr 14
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

(w złotych)

010 Rolnictwo i łowiectwo 900 000 900 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 700 000 700 000

926 Kultura fizyczna 1 300 000 1 300 000

2 900 000 900 000 1 300 000 700 000

Departament Rolnictwa                                     
i Ochrony Środowiska

OGÓŁEM

                 Departamenty

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA POMOC FINANSOWĄ                                                                                                                          
DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                       

realizowaną w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział

Biuro Ochrony Informacji                                            
i Bezpieczeństwa

Departament Sportu                                                           
i Turystyki
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Tabela nr 15

(w złotych)

010 Rolnictwo i łowiectwo 600 000 600 000

600 000 600 000OGÓŁEM

                 Departamenty

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA POMOC FINANSOWĄ                                                                                                                          
DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                       

realizowaną w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział

Departament Rolnictwa                                     
i Ochrony Środowiska

do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.
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Tabela nr 16
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

(w złotych)

010 Rolnictwo i łowiectwo 300 000 300 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 700 000 700 000

926 Kultura fizyczna 1 300 000 1 300 000

2 300 000 300 000 1 300 000 700 000

Departament Rolnictwa                                     
i Ochrony Środowiska

OGÓŁEM

                 Departamenty

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ                                                                                                                          
DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                       

realizowaną w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział

Biuro Ochrony Informacji                                            
i Bezpieczeństwa

Departament Sportu                                                           
i Turystyki
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Tabela nr 17

(w złotych)

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 020 000 6 020 000

050 Rybołóstwo i rybactwo 688 000 688 000

6 708 000 688 000 6 020 000

do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

OGÓŁEM

Departament Funduszu 
Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

                 Departamenty

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWO NA 
MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH  Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

      Działy

Departament 
Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska

Razem                                                                                                                                                 
dział
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Tabela nr 18

(w złotych)

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000 000 6 000 000

050 Rybołóstwo i rybactwo 688 000 688 000

6 688 000 688 000 6 000 000OGÓŁEM

Departament Funduszu 
Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

                 Departamenty

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWO 
NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH  Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

      Działy

Departament 
Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska

Razem                                                                                                                                                 
dział

do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.
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Tabela nr 19

(w złotych)

010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000 20 000

20 000 20 000OGÓŁEM

Departament Funduszu 
Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

                 Departamenty

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE 
PRZEZ WOJEWÓDZTWO NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH  Z ORGANAMI 

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział

do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.
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Tabela nr 20

(w złotych)

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 020 000 153 500 2 460 000 37 000 524 000 2 845 500

050 Rybołóstwo i rybactwo 688 000 572 000 116 000

6 708 000 153 500 3 032 000 37 000 524 000 116 000 2 845 500

Departament Finansów Departament 
Infrastruktury

do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

OGÓŁEM

Departament Funduszu 
Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

                 Departamenty

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWO NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH  Z ORGANAMI ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

      Działy

Departament 
Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska

Razem                                                                                                                                                 
dział

Departament Prawno-
Organizacyjny

Departament 
Cyfryzacji
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Tabela nr 21

(w złotych)

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000 000 153 500 2 460 000 17 000 524 000 2 845 500

050 Rybołóstwo i rybactwo 688 000 572 000 116 000

6 688 000 153 500 3 032 000 17 000 524 000 116 000 2 845 500OGÓŁEM

Departament Funduszu 
Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

                 Departamenty

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWO NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH  Z ORGANAMI ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

      Działy

Departament 
Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska

Razem                                                                                                                                                 
dział

Departament Prawno-
Organizacyjny

Departament 
CyfryzacjiDepartament Finansów Departament 

Infrastruktury

do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.
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Tabela nr 22

(w złotych)

010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000 20 000

20 000 20 000OGÓŁEM

Departament                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Cyfryzacji

                 Departamenty

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ 
WOJEWÓDZTWO NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH  Z ORGANAMI 

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział

do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.
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Tabela nr 23
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

(w złotych)

710 Działalność usługowa 5 336 5 336

5 336 5 336OGÓŁEM

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Departament    Europejskiego 
Funduszu Społecznego

                 Departamenty

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział
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Tabela nr 24
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

(w złotych)

758 Różne rozliczenia 5 336 5 336

5 336 5 336OGÓŁEM

                 Departamenty
Razem                                                                                                                                                 
dział

Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE                                 
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013
realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

      Działy
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Tabela nr 25
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

(w złotych)

150 Przetwórstwo przemysłowe 5 000 5 000

710 Działalność usługowa 1 000 1 000

758 Różne rozliczenia 268 407 255 156 535 255 52 688 000 25 000 000 34 184 000

801 Oświata i wychowanie 10 000 10 000

852 Pomoc społeczna 8 000 8 000

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 8 000 5 000 3 000

268 439 255 156 535 255 52 688 000 25 000 000 34 200 000 16 000

Departament ds. 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 
ŁÓDZKIEGO 2014-2020  

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Wojewódzki Urząd Pracy                       
w Łodzi

Departament    
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego

Departament                            
Polityki Regionalnej

OGÓŁEM

                 Departamenty
Departament 

Finansów                                                                                                                                  
      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział
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Tabela nr 26
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

(w złotych)

150 Przetwórstwo przemysłowe 5 000 5 000

710 Działalność usługowa 1 000 1 000

758 Różne rozliczenia 92 367 584 7 954 584 51 253 000 33 160 000

801 Oświata i wychowanie 10 000 10 000

852 Pomoc społeczna 8 000 8 000

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 8 000 5 000 3 000

92 399 584 7 954 584 51 253 000 33 176 000 16 000OGÓŁEM

                 Departamenty
Departament 

Finansów                                                                                                                                  
      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014-2020  

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Wojewódzki Urząd Pracy                                                       
w Łodzi

Departament    
Europejskiego 

Funduszu Społecznego

Departament                            
Polityki Regionalnej
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Tabela nr 27
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

(w złotych)

758 Różne rozliczenia 176 039 671 148 580 671 1 435 000 25 000 000 1 024 000

176 039 671 148 580 671 1 435 000 25 000 000 1 024 000

Departament                            
Polityki Regionalnej

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014-2020  

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Departament    
Europejskiego Funduszu 

Społecznego

Departament ds. 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego

OGÓŁEM

                 Departamenty
Departament 

Finansów                                                                                                                                  
      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział
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Tabela nr 28
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

(w złotych)

150 Przetwórstwo przemysłowe 7 880 000 7 680 000 200 000

600 Transport i łączność 106 927 337 70 000 106 857 337

630 Turystyka 2 952 698 2 952 698

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 632 573 3 632 573

710 Działalność usługowa 4 106 550 1 311 550 2 795 000

750 Administracja publiczna 49 532 503 2 723 234 929 883 19 760 073 9 350 000 1 005 482 416 755 5 538 829 1 328 795 682 997 7 796 455

758 Różne rozliczenia 32 000 32 000

801 Oświata i wychowanie 10 071 205 655 729 7 944 000 1 471 476

851 Ochrona zdrowia 1 257 560 613 560 644 000

852 Pomoc społeczna 9 062 779 929 663 7 459 200 673 916

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 15 152 894 2 623 000 11 317 811 1 212 083

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 2 000 000 2 000 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 809 226 5 809 226

925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 
naturalne obszary i obiekty chronionej 
przyrody

21 930 21 930

218 439 255 2 723 234 929 883 19 760 073 10 661 550 14 036 358 14 454 755 5 538 829 1 328 795 110 489 910 21 930 1 471 476 682 997 26 457 011 1 885 999 7 996 455

Departament 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego

Wojewódzki Urząd 
Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

w Łodzi

Regionalne Centrum 
Polityki Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                     

w Łodzi

Departament                            
Polityki 

Regionalnej

Departament                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Infrastruktury

Departament Kultury                                   
i Edukacji

Regionalne Biuro 
Województwa 

Łódzkiego                                                    
w Brukseli

Departament 
Rolnictwa                                     
i Ochrony 

Środowiska

Departament 
Prawno-

Organizacyjny

Departament 
Finansów

Departament ds. 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014-2020  

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Departament 
Promocji                                                  

i Współpracy 
Zagranicznej

Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy

Departament ds. 
Przedsiębiorczości 

Departament 
Cyfryzacji

OGÓŁEM

                 Departamenty

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział
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Tabela nr 29
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

(w złotych)

150 Przetwórstwo przemysłowe 7 680 000 7 680 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 035 300 1 035 300

710 Działalność usługowa 4 097 550 1 311 550 2 786 000

750 Administracja publiczna 47 636 106 2 723 234 929 883 19 760 073 9 243 070 484 500 416 755 5 229 429 404 135 682 997 7 762 030

758 Różne rozliczenia 32 000 32 000

801 Oświata i wychowanie 8 279 203 7 183 000 1 096 203

851 Ochrona zdrowia 537 000 537 000

852 Pomoc społeczna 8 064 116 7 390 200 673 916

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 15 038 309 2 585 000 11 282 876 1 170 433

92 399 584 2 723 234 929 883 19 760 073 10 554 620 484 500 13 539 755 5 229 429 404 135 1 035 300 1 096 203 682 997 26 353 076 1 844 349 7 762 030

Departament 
Prawno-

Organizacyjny

OGÓŁEM

                 Departamenty

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział

Departament 
Finansów

Departament ds. 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014-2020  

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Departament 
Promocji                                                  

i Współpracy 
Zagranicznej

Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy

Departament ds. 
Przedsiębiorczości 

Departament 
Cyfryzacji

Departament 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego

Wojewódzki Urząd 
Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

w Łodzi

Regionalne 
Centrum Polityki 

Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                     
w Łodzi

Departament                            
Polityki 

Regionalnej

Departament                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Infrastruktury

Departament Kultury                                   
i Edukacji

Regionalne Biuro 
Województwa 

Łódzkiego                                                    
w Brukseli
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Tabela nr 30
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

(w złotych)

150 Przetwórstwo przemysłowe 200 000 200 000

600 Transport i łączność 106 927 337 70 000 106 857 337

630 Turystyka 2 952 698 2 952 698

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 597 273 2 597 273

710 Działalność usługowa 9 000 9 000

750 Administracja publiczna 1 896 397 106 930 520 982 309 400 924 660 34 425

801 Oświata i wychowanie 1 792 002 655 729 761 000 375 273

851 Ochrona zdrowia 720 560 613 560 107 000

852 Pomoc społeczna 998 663 929 663 69 000

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 114 585 38 000 34 935 41 650

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 2 000 000 2 000 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 809 226 5 809 226

925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 
naturalne obszary i obiekty chronionej 
przyrody

21 930 21 930

126 039 671 106 930 13 551 858 915 000 309 400 924 660 109 454 610 21 930 375 273 103 935 41 650 234 425OGÓŁEM

                 Departamenty

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział

Departament ds. 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014-2020  

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy

Departament ds. 
Przedsiębiorczości 

Departament 
Cyfryzacji

Departament 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego

Wojewódzki Urząd 
Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

w Łodzi

Regionalne Centrum 
Polityki Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                     

w Łodzi

Departament                            
Polityki 

Regionalnej

Departament                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Infrastruktury

Departament Kultury                                   
i Edukacji

Departament 
Rolnictwa                                     
i Ochrony 

Środowiska
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Tabela nr 31
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

(w złotych)

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 3 442 936 3 442 936

3 442 936 3 442 936OGÓŁEM

                 Departamenty
Departament Finansów                                                                                                                                  

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
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Tabela nr 32
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

(w złotych)

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 3 415 039 3 415 039

3 415 039 3 415 039

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE                                      
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

OGÓŁEM

                 Departamenty
Departament Finansów

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział
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Tabela nr 33
do uchwały Nr XXXI/414/16 
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

(w złotych)

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 27 897 27 897

27 897 27 897

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE                        
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

OGÓŁEM

                 Departamenty
Departament Finansów                                                                                                                                  

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział
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Tabela nr 34
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

(w złotych)

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 3 442 936 3 442 936

3 442 936 3 442 936OGÓŁEM

                 Departamenty

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE                              
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Wojewódzki Urząd Pracy                                                    
w Łodzi
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Tabela nr 35
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

(w złotych)

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 3 415 039 3 415 039

3 415 039 3 415 039

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE                              
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Wojewódzki Urząd Pracy                             
w Łodzi

OGÓŁEM

                 Departamenty

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział
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Tabela nr 36
do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

(w złotych)

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 27 897 27 897

27 897 27 897OGÓŁEM

                 Departamenty

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE                              
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Wojewódzki Urząd Pracy                                     
w Łodzi
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Tabela nr 37

(w złotych)

750 Administracja publiczna 7 209 247 7 209 247

7 209 247 7 209 247

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE                                                                                
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA                 

      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział

do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

OGÓŁEM

Departament Polityki 
Regionalnej

                 Departamenty

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
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Tabela nr 38

(w złotych)

750 Administracja publiczna 7 209 247 1 598 260 5 610 987

7 209 247 1 598 260 5 610 987

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU 
OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA                 

do uchwały Nr XXXI/414/16
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

OGÓŁEM

Departament Polityki 
Regionalnej

                 Departamenty

realizowane w roku 2017 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Departament Finansów
      Działy

Razem                                                                                                                                                 
dział
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