
ZARZ1\DZENIE Nr31l(g NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia .31 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmian w budiecie miasta Lodzi na 2020 rok. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 , 1696 i 1815) w zwi,!zku z art. 92 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 , 
1571 i 1815), art. 247 ust.l i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz uchwaly Nr XVIII/727119 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budzetu Miasta 
Lodzi na 2020 rok 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Dokonujy przeniesienia srodk6w w ramach dzialu w zakresie zadan wlasnych 
w budzecie miasta Lodzi na 2020 rok zgodnie z zal,!cznikiem. 

§ 2. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania i podlega ogloszeniu zgodnie 
z przeplSaml. 
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ZatC!cznik 
do ZarzC!dzenia Nr 31~&tv1l1/20 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia g{ stycznia 2020 r. 

WYDATKI OGOt.EM BUDZETU MIASTA t.ODZI NA 2020 ROK WEDt.UG 
DZIAt.OW I ROZDZIAt.OW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ - ZMIANA 

Zmiana planu 
GMINA POWIAT 

Klasyfi Wyszczeg61nienie na 2020 rok wtasne zlecone porQZumieljia porozumieljia zlecone porozumieniOl 

kacja z a<lminilitracJ'I mif1dzy j.s.t. z OIdministraCj'l 
rzq<loW'l rzqdowl\ 

600 Transport i 
0,00 2500,00 ·2500,00 

tClcznosc 

60015 Drogi publiczne w 
miastach na 
prawach powiatu 
(w rozdziale nie -2500,00 -2500,00 

ujmuje si~ 
wydatk6w na drogi 
gminne) 

biezCfce ·2500,00 ·2500,00 

- wy Jatki jednostek 
-2500.00 -2500,00 budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich -2500,00 -2500,00 
statutowych zadan 

000360-
taweL-zka -2500,00 -2500,00 347 

biezCfce ·2500,00 ·2500,00 

- wydatki jednostek 
-2500,00 -2500,00 budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich -2500,00 -2500,00 
statutowych zadan 

60016 Drogi publiczne 
2500,00 2500,00 

gminne 

biezCfce 2500,00 2500,00 

- wydatki jednostek 
2500,00 2500,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 2500,00 2500,00 
statutowych zadan 

000360-
taweczka 2500,00 2500,00 

347 

biezCfce 2500,00 2500,00 

- wydatki jednostek 
2500,00 2500,00 

budzetowych 

- wyrtatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 2500,00 2500,00 
statutowych zadan 

854 Edukacyjna 
opieka 0,00 0,00 

wychowawcza 

85412 Kolonie i obozy 
oraz inne formy 
wypoczynku dzieci 
i mlodziezy 0,00 0,00 

szkolnej, a takze 
szkolenia 
mlodziezy 

biezCfce 0,00 0,00 

- wydatki jednostek 
0,00 0,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich -440606,00 -440606,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 440606,00 440606,00 
na/iczane 

000405-
K%nie i obozy oraz 

002 
inne formy -440606,00 -440606,00 
wypoczynku dzieci i 

porozumienia 
mif1dzy j.s.t 
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mlodzieiy 

biezCfce -440606,00 -440606,00 

- wydatki jednostek 
-440606,00 -440606,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea!!zacjq ich -440606,00 -440606,00 
statutowych zadan 

Kolo17ie i obozy oraz 
000405- inne {ormy 

440606,00 440606,00 
003 wypoczynku dzieci i 

mlodzieiy 

biezCfce 440606,00 440606,00 

- wydatki jednostek 
440606,00 440606,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 440606,00 440606,00 
naliczane 

926 Kultura fizyczna O,O~c 0,00 

92604 Instytucje kultury 
0,00 0,00 

fizycznej 

biezC/ce 0,00 0,00 

- wydatki jednostek 
0,00 0,00 

budz.dtowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 18404,00 18404,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -18404,00 -18404,00 
naliczane 

000211- Funkcjonowanie 
18404,00 18404,00 

001 jednostki 

biezCfce 18404,00 18404,00 

- wydatki jednostek 18404,00 18404,00 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 18404,00 18404,00 
statutowych zadan 

000211- Utrzymanie jednostki -18404,00 -18404,00 
002 

biezCfce -18404,00 -18404,00 

- wydatki jednostek -18404,00 -18404,00 
budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -18404,00 -18404,00 
naliczane 

OGC>t.EM WYDATKI 0,00 2500,00 

biezC\ce 0,00 2500,00 

- wydatki jednostek budzetowych 0,00 2500,00 

- wydatki zwiCl,zane z 
realizacjCl, ich -422202,00 -419702,00 
statutowych zadari 

- wynAgrodzenia i 
skladki ad nich 422202,00 422202,00 
naliczane 


