
ZARZJ\DZENIE Nr 1:f33'L NII/17 

PREZYDENTA MIAST A LODZI 

z dnia go listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok. 

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

gminnym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1875) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz.1868), art. 247 ust.l 

i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2017 r. 

poz. 2077) oraz uchwaly Nr XXXIXIl 02911 6 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 

r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 

r. poz. 732) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

~ 1. Ookonujy przellleslellla srodk6w w budzecie miasta Lodzi 

na 2017 rok w: 

1) dzia1e 750 - Administracja publiczna, kwoty 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

zmllleJszellle: 

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

gminnego zadania pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzydu" 

a zwiykszenie: 

rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnosc 

gminnego zadania pn. "Wydatki zwiqzane z utrzymaniem obiektu 

w Zakopanem"; 

2) dzia1e 801 - Szkoly podstawowe , kwoty 

zmllleJszellla w: 

a) rozdziale 80103 

podstawowych 

Oddzialy przedszkolne w szkolach 

170.933 zl 

9.000 zl 

1.105.662 zl 
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gmmnym zadaniu pn. "Oddzialy przedszkolne w szkolach 

podstawowych" 

grupy wydatk6w - Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 24.360 zl 

grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 130.406 zl 

grupy wydatk6w - Zadania statuto we 

b) rozdziale 80104 - Przedszkola 

gminnym zadaniu pn. "Przedszkola" 

grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki, 

c) rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne 

16.167 zl, 

8.400 zl 

gminnym zadaniu pn. "Przedszkola specjalne" 1.790 zl 

grupy wydatk6w - Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych, 

d) rozdziale 80110 - Gimnazja 558.527 zl 

gminnym zadaniu pn. "Gimnazja" 

grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 542.000 zl 

grupy wydatk6w - Zadania statuto we 16.527 zl, 

e) rozdziale 80113 - Dowozenie uczni6w do szk61 130.060 zl 

- gminnym zadaniu pn. ,.Dowozenie uczni6w do szk61" 

grupie wydatk6w - Zadania statuto we 70.060 zl 

- powiatowym zadaniu pn. "Dowozenie uczni6w do szk61" 

grupie wydatk6w - Zadania statuto we 60.000 zl, 

f) rozdziale 80120 - Licea og6lnoksztalqce 500 zl 

powiatO\vym zadaniu pn. "Licea og6Inoksztalc,!ce" 

grupie wydatk6w - Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

g) rozdziale 80132 - Szkoly artystyczne 136 zl 

powiatowym zadaniu pn. "Szkoly artystyczne" 

grupy wydatk6w - Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych, 

h) rozdziale 80140 - Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego 

oraz osrodki doksztalcania zawodowego 26.643 zl 

powiatowym zadania pn. "Centra ksztalcenia ustawicznego 

i praktycznego oraz osrodki doksztalcania zawodowego" 

grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki, 

i) rozdziale 80151 - K walifikacyjne kursy zawodowe 208.673 zl 

powiatowym zadania pn. "K walifikacyjne kursy zawodowe" 

grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 204.807 zl 



grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

a zwiykszenia: 
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- rozdzialu 80101 - Szkoly podstawowe 

gminnego zadania pn. "Szkoly podstawowe" 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe, 

- rozdzialu 80104 - Przedszkola 

gminnego zadania pn. "Przedszkola" 

3.866 zl; 

194.765 zl 

68.400 zl 

grupy wydatk6w - Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 8.400 zl 

grupy wydatk6w - Zadania statuto we 60.000 zl, 

- rozdzialu 80105 - Przedszkola specjalne 63.300 zl 

gminnego zadania pn. "Przedszkola specjalne" 

grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

- rozdzialu 80110 - Gimnazj a 

gminnego zadania pn. "Gimnazja" 

60.440 zl 

2.860 zl, 

36.470 zl 

grupy wydatk6w - Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych, 

- rozdzialu 80120 - Licea og6lnoksztalcqce 500 zl 

powiatowego zadania pn. "Licea og61noksztalcqce" 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe, 

- rozdzialu 80132 - Szkoly artystyczne 

powiatowego zadania pn. "Szkoly artystyczne" 

grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 

grupy wydatk6w - Zadania statuto we 

- rozdzialu 80148 - Sto16wki szkolne i przedszkolne 

gminnego zadania pn. "Sto16wki szkolne" 

grupy wydatk6w - Zadania statuto we, 

79.824 zl 

79.688 zl 

136 zl, 

25.900 zl 

rozdzialu 80149 - Realizacja zadan wymagajqcych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

67.475 zl 

gminnego zadania pn. "Realizacja zadan wymagajqcych stosowania 

specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach oddzialach przedszkolnych w szkolach 



3) 

4) 
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podstawowych" 

grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

grupy wydatkow - Zadania statuto we 

64.679 zl 

2.796 zl, 

rozdzialu 80150 - Realizacja zadan wymagaj,!cych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w 

szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztalc,!cych, 

liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach 

artystycznych 542.385 zl 

gminnego zadania pn. "Realizacja zadan wymagaj,!cych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w 

szkolach podstawowych i gimnazjach" 

grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

- rozdzialu 80195 - Pozostala dzialalnos6 

grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki; 

530.185 zl 

12.200 zl 

26.643 zl 

gmmnego zadania pn. "Finansowanie prac komisji 

egzaminacyjnych zwi,!zanych z awansem zawodowym nauczycieli" 

20.086 zl 

powiatowego zadania "Finansowanie prac komisji 

egzaminacyjnych zwi,!zanych z awansem zawodowym nauczycieli" 

6.557 zl 

dziale 852 - Pomoc spoleczna, kwoty 

rozdziale 85202 - Domy pomocy spolecznej 

powiatovvym zadaniu pn. "Publiczne domy pomocy spolecznej" 

ZIl1l11eJ szel11e: 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 430.991 zl 

grupy wydatkow - Swiadczenia na rzecz osob fizycznych 715 zl 

a zwiykszenie: 

grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 431.706 zl; 

dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza , kwoty 

zml1leJszel11e: 

a) rozdzialu 85407 - Placowki wychowania pozaszkolnego 4.200 zl 

431.706 zl 

43.177 zl 
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powiatowego zadania pn. "Plac6wki wychowania pozaszkolnego -

"R"" 

grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 

b) rozdzialu 85410 - Internaty i bursy szkolne 

powiatowego zadania pn. "Internaty i bursy szkolne" 

grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 

31.477 zl 

c) rozdzialu 85412 - Kolonie i obozy oraz inne fonny wypoczynku 

dzieci i mlodziezy szkolnej, a takze szkolenia mlodziezy 6.000 zl 

gminnego zadania pn. "Kolonie i obozy oraz inne fonny wypoczynku 

dzieci i mlodziezy" 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe, 

d) rozdziale 85421 - Mlodziezowe osrodki socjoterapii 1.500 zl 

powiatO\vym zadaniu pn. ",Mlodziezowe osrodki socjoterapii - "R" 

grupy wydatk6w - Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych, 

a zwi~kszenie: 

- rozdzialu 85407 - Plac6wki wychowania pozaszkolnego 4.200 zl 

powiatowego zadania pn. "Plac6wki wychowania pozaszkolnego -

grupy wydatk6w - Zadania statuto we, 

- rozdzialu 85410 - Internaty i bursy szkolne 

powiatowego zadania pn. "Internaty i bursy szkolne" 

grupy wydatk6w - Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych, 

1.370 zl 

- rozdzialu 85412 - Kolonie i obozy oraz inne fonny wypoczynku 

dzieci i mlodziezy szkolnej, a takZe szkolenia mlodziezy 6.000 zl 

gminnego zadania pn. ,.Kolonie i obozy oraz inne fonny wypoczynku 

dzieci i mlodziezy" 

grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki; 

- rozdzialu 85417 - Szkolne schroniska mlodziezowe 30.107 zl 

powiatowym zadaniu pn. ",Szkolne schroniska mlodziezowe" 

grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki, 

- rozdziale 85421 - Mlodziezowe osrodki socjoterapii 1.500 zl 

powiatowym zadaniu pn. "Mlodziezowe osrodki socjoterapii - "R" 

grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 

900 zl 

600 zl; 
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5) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska, kwoty 

rozdzialu 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 
., . 

zml1lejszel1le: 

gminnego zadania pn. "Prace pielygnacyjne drzew i krzewow oraz 

no we nasadzenia drzew na terenach przy placowkach oswiatowych 

prowadzonych przez Miasto Lodz" 

a zwiykszenie: 

powiatowego zadania pn. "Prace pielygnacyjne drzew i krzewow oraz 

nowe nasadzenia drzew na terenach przy placowkach oswiatowych 

prowadzonych przez Miasto Lodz"; 

6) dziale 926 - Kultura fizyczna, kwoty 

rozdziale 92601 - Obiekty sportowe 

a) gminnym zadaniu pn. "Wydatki biezCj.ce zwiCj.zane z utrzymaniem 

boisk "ORLIK 2012" 

zml11ej szel1le: 

grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

a zwiykszenie: 

grupy wydatkow - Zadania statutowe 

b) powiatowym zadaniu pn. "Wydatki biezCj.ce zwiCj.zane z 

utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" 

zml11ejszel1le: 

grupy \vydatkow - Wynagrodzenia i skladki 

grupy wydatkow - Zadania statuto we 

Zgodnie z zalCj.cznikiem . 

34.229 zl 

852 zl 

45.532 zl 

4.199 zl 

6.252 zl; 

3.210 zl 

45.532 zl 
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§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania podlega ogloszeniu zgodnie 

z przeplsaml. 

Hanna ZDANOWSKA 



Zestawienie 

Zal~cznik 

do zarz~dzenia N r 13J2tvU117 
Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

zmIan w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok - zadania wlasne 

w zl 

Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia 

1 2 3 4 5 6 

Gmina 

Zmiany po stronie wydatk6w 863001 1079313 

750 Administracja publiczna 9000 9000 
75023 Urzydy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 9000 
grupa 

wydatk6w Zadania statutowe 9000 
z zadania pn. "Wydatki rzeczowe 
dot. utrzymania urzydu" 

75095 Pozostala dzialalnosc 9000 
grupa 

wydatk6w Zadania statutowe 9000 
na zadanie pn. "Wydatki zwiqzane 
z utrzymaniem obiektu w 
Zakopanem" 

801 Oswiata i wychowanie 809710 1 018781 
80101 Szkoly podstawowe 194765 

grupa 
wydatk6w Zadania statutowe 194765 

na zadanie pn. "Szkoly 
podstawowe" 

80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach 
podstawowych 170933 

grupa Swiadczenia na rzecz os6b 
wydatk6w fizycznych 24360 

grupa 
wydatk6w Zadania statutowe 16 167 
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1 2 3 4 5 6 
grupa 

wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 130406 
z zadania pn. "Oddzialy 
przedszkolne w szkolach 
podstawowych" 

80104 Przedszkola 8400 68400 
grupa Swiadczenia na rzecz os6b 

wydatk6w fizycznych 8400 
grupa 

wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 8400 
grupa 

wydatk6w Zadania statutowe 60000 
w zadaniu pn. "Przedszkola" 

80105 Przedszkola specjalne 1 790 63300 
grupa Swiadczenia na rzecz os6b 

wydatk6w fizycznych 1 790 
grupa 

wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 60440 
grupa 

'W)'datk6w Zadania statutowe 2860 
w zadaniu pn. "Przedszkola 
specjalne" 

80110 Gimnazja 558527 36470 
grupa Swiadczenia na rzecz os6b 

'W)'datk6w fizycznych 36470 
grupa 

wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 542000 
grupa 

wydatk6w Zadania statutowe 16527 
z zadania pn. "Gimnazja" 

80113 Dowozenie uczni6w do szk61 70060 
grupa 

wydatk6w Zadania statutowe 70060 
z zadania pn. "Dowozenie 
uczni6w do szk61" 

80148 Sto16wki szkolne i przedszkolne 25900 
grupa 

wydatk6w Zadania statutowe 25900 
na zadanie pn. "Sto16wki szkolne" 

80149 Realizacja zadan wymagajqcych 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach,oddzialach 
przedszkolnych w szkolach 
podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego 67475 

grupa 
'W)'datk6w Wynagrodzenia i skladki 64679 
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1 2 3 4 5 6 

grupa 
wydatk6w Zadania statutowe 2796 

na zadanie pn. "Realizacja zadaiJ. 
wymagajqcych stosowania 
specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach i oddzialach 
przedszkolnych w szkolach 
podstawowych" 

80150 Realizacja zadaiJ. wymagajqcych 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i 
mlodziezy w szkolach 
podstawowych, gimnazjach, 
liceach og61noksztalcqcych, 
liceach profilowanych i szkolach 
zawodowych oraz szkolach 
artystycznych 542385 

grupa 
wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 530 185 

grupa 
wydatk6w Zadania statutowe 12200 

na zadanie pn. "Realizacja zadaiJ. 
wymagajqcych stosowania 
specj alnej organizacj i nauki i 
metod pracy dla dzieci i 
mlodziezy w szkolach 
podstawowych i gimnazjach" 

80195 Pozostala dzialalnosc 20 086 
grupa 

wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 20 086 
na zadanie pn. "Finansowanie prac 
komisji egzaminacyjnych 
zwiqzanych z awansem 
zawodowym nauczycieli" 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 000 6000 
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy 

wypoczynku dzieci i mlodziezy 
szkolnej, a takze szkolenia 
mlodziezy 6 000 6 000 

grupa 
w)'datk6w Wynagrodzenia i skladki 6000 

grupa 
wydatk6w Zadania statutowe 6000 

w zadaniu pn. "Kolonie i obozy 
oraz inne formy wypoczynku 
dzieci i mlodziezy" 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
srodowiska 3210 



4 

1 2 3 4 5 6 
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 

gminach 3210 
grupa 

wydatk6w Zadania statutowe 3210 
z zadania pn. "Prace pielygnacyjne 
drzew i krzew6w oraz nowe 
nasadzenia drzew na terenach przy 
plac6wkach oswiatowych 
prowadzonych przez Miasto 
L6di" 

926 Kultura fizyczna 35081 45532 
92601 Obiekty sportowe 35081 45532 

grupa 
wydatk6w Zadania statutowe 852 45532 

grupa 
wydatk6w W ynagrodzenia i skladki 34229 

w zadaniu pn. "Wydatki biezqce 
zwiqzane z utrzymaniem boisk 
"ORLIK 2012" 

Powiat 

Zmiany po stronie wydatkow 775286 558974 

801 Oswiata i wychowanie 295952 86881 
80113 Dowozenie uczni6w do szk61 60000 

grupa 
wydatk6w Zadania statutowe 60000 

z zadania pn. "Dowozenie 
uczni6w do szk61" 

80120 Licea og61noksztalcqce 500 500 
grupa Swiadczenia na rzecz os6b 

wydatk6w fizycznych 500 
grupa 

wydatk6w Zadania statutowe 500 
w zadaniu pn. "Licea 
og61noksztalcqce" 

80132 Szkoly artystyczne 136 79824 
grupa 

wydatk6w W ynagrodzenia i skladki 79688 
grupa Swiadczenia na rzecz os6b 

wydatk6w fizycznych 136 
grupa 

wydatk6w Zadania statutowe 136 
w zadaniu pn. "Szkoly 
artystyczne" 

80140 Centra ksztalcenia ustawicznego i 
praktycznego oraz osrodki 26643 
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1 2 3 4 5 6 
doksztalcania zawodowego 

grupa 
wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 26643 

z zadania pn. "Centra ksztalcenia 
ustawicznego i praktycznego oraz 
osrodki doksztalcania 
zawodowego" 

80151 K walifikacyjne kursy zawodowe 208673 
grupa 

wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 204807 
grupa 

wydatk6w Zadania statutowe 3866 
z zadania pn. "Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe" 

80195 Pozostala dzialalnosc 6557 
grupa 

wydatk6w W ynagrodzenia i skladki 6557 
na zadanie pn. "Finansowanie prac 
komisji egzaminacyjnych 
zwiqzanych z awansem 
zawodowym nauczycieli" 

8~) )- Pomoc spoleczna 431 706 431 706 
85202 Domy pomocy spolecznej 431 706 431 706 

grupa Swiadczenia na rzecz os6b 
wydatk6w fizycznych 715 

grupa 
W ynagrodzenia i skladki 

wydatk6w 431 706 
grupa 

Zadania statutowe 
wydatk6w 430991 

w zadaniu pn. "Publiczne do my 
pomocy spolecznej" 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 37 177 37 177 
85407 Plac6wki wychowania 

pozaszkolnego 4200 4200 
grupa 

wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 4200 
grupa 

wydatk6w Zadania statutowe 4200 
w zadaniu pn. "Plac6wki 
wychowania pozaszkolnego - "R" 

85410 Intematy i bursy szkolne 31477 1 370 
grupa Swiadczenia na rzecz os6b 

wydatk6w fizycznych 1 370 
grupa 

wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 31 477 
w zadaniu pn. "Intematy i bursy 
szkolne" 

85417 Szkolne schroniska mlodziezowe 30 107 
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1 2 3 4 5 6 
grupa 

wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 30107 
w zadaniu pn. "Szkolne schroniska 
mlodziezowe" 

85421 Mlodziezowe osrodki socjoterapii 1 500 1 500 
grupa Swiadczenia na rzecz os6b 

",ydatk6w fizycznych 1 500 
grupa 

",),datk6w Wynagrodzenia i skladki 900 
grupa 

",),datk6w Zadania statutowe 600 
w zadaniu pn. "Mlodziezowe 
osrodki socjoterapii - "R" 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
srodowiska 3210 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 
gminach 3210 

grupa 
",ydatk6w Zadania statutowe 3210 

na zadanie pn. "Prace 
pielttgnacyjne drzew i krzew6w 
oraz nowe nasadzenia drzew na 
terenach przy plac6wkach 
oswiato",),ch prowadzonych przez 
Miasto L6dz" 

926 Kultura fizyczna 10451 
92601 Obiekty sportowe 10451 

grupa 
",),datk6w Zadania statutowe 6252 

grupa 
",),datk6w Wynagrodzenia i skladki 4199 

z zadania pn. "Wydatki biez'!ce 
zwi,!zane z utrzymaniem boisk 
"ORLIK 2012" 


