Środki finansowe jednostek pomocniczych Miasta - osiedli w 2009 r.
1. Rada Miejska w Łodzi, zgodnie z uchwałą Nr LXV/650/97 z dnia 17 lipca 1997 r.
w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań statutowych
jednostek pomocniczych Miasta oraz Nr XXXVIII/754/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie ustalenia kwoty przypadającej na jednego mieszkańca w jednostkach
pomocniczych miasta Łodzi - osiedlach na 2009 rok, przeznaczyła w budżecie Miasta
na 2009 rok na działalność statutową osiedli środki finansowe w wysokości 1.870.163 zł.
Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia
18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 r. >>>
Każde z 36 osiedli otrzymało jednakową dla wszystkich jednostek stałą kwotę
w wysokości 21.133 zł oraz zależną od liczby mieszkańców osiedla kwotę dodatkową
w wysokości 1,55 zł na osobę:
- największą kwotę środków finansowych (105.155 zł) otrzymało liczące 54.208
mieszkańców Osiedle Chojny-Dąbrowa,
- najmniejszą kwotę środków finansowych (22.375 zł) otrzymało zamieszkiwane przez 801
osób Osiedle Nr 33.
• Każde osiedle opracowuje plan finansowy, który zatwierdza, zgodnie z procedurą
uchwalania budżetu Miasta, Prezydent Miasta Łodzi.
• Z przyznanych jednostkom pomocniczym środków realizowane są zadania określone
w statucie każdego osiedla oraz wydatki bieżące (diety, opłaty za wynajem lokali, energię,
artykuły biurowe itp.)
Diety dla osób pełniących funkcje w radzie osiedla i zarządzie osiedla przyznawane są
w oparciu o uchwałę Nr LII/1155/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 stycznia 2001 r.
(o przyznaniu i wysokości diet decyduje rada osiedla; górna granica diety wynosi
aktualnie 132 zł).
2. Kwota rezerwy celowej, utworzonej w budżecie Miasta zgodnie z uchwałą Nr XLVI/830/05
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad przyznawania środków
finansowych na realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze Miasta, zmienioną uchwałą Nr XX/396/07 Rady Miejskiej
w Łodzi z dnia 25 października 2007 r., w bieżącym roku wyniesie 12.000.000 zł, z czego
na realizację zadań remontowych przewidziano 1.000.000 zł.
Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia
18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 r. >>>
Środki ujęte w rezerwie w co najmniej połowie przeznaczane są na realizację zadań
inwestycyjnych lub remontowych zgłoszonych w ramach tzw. algorytmu, w wysokości
nieprzekraczającej 50 % - na realizację zadań inwestycyjnych wyróżnionych w trybie
konkursu.
3. Łączna
kwota
środków
przekazanych
jednostkom
pomocniczym
Miasta
- osiedlom w 2009 r. (środki na działalność statutową oraz na realizację zadań
inwestycyjnych i remontowych) wynosi 13.870.163 zł.
Na każdego mieszkańca osiedla przypada 19,37 zł
Ogólna kwota środków finansowych przekazanych osiedlom w 2009 r. na realizację zadań
statutowych oraz zadań inwestycyjnych i remontowych wzrośnie w stosunku do ogólnej
kwoty środków przekazanych osiedlom na realizację ww. zadań w 2008 r. o 447.351 zł,
tj. o 3,33 %.

