
ZARZi\DZENIE Nr 1{060 NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 4'5 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budzecie miasta Lodzi na 2020 rok. 

N a podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzq.dzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zwiq.zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. 0 samorzq.dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 247 ust.l 
i art. 259 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz uchwaly 
Nr XVITI/727119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 
budzetu Miasta Lodzi na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2020 r. poz. 2651) 

zarz~dzam, co nastftpuj e: 

§ 1. Dokonuje sit( przeniesienia wydatk6w w kwocie 113.866 zl z rezerwy celowej 
buczetu miasta Lodzi na 2020 rok zgodnie z zalq.cznikiem do zarzq.dzenia. 

§ 2. Zarzq.dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania i podlega ogloszeniu zgodnie 
z przeplSaml. 



Zatqcznik 
do Zarzqdzenia Nrlto60N1I1I20 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia 1/5 maja 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 porozumienia porozumienia wtasne z~cone porozumieni~ 

kacja z administracjl\ mifldzy j .s.t. z administracjl\ 
rzl\dowl\ ~dowl\ 

758 Razne rozliczenia -1 13866,00 -113866,00 

75818 Rezerwy og61ne i 
-113866,00 -113866,00 

celowe 

bieiCfce -113866,00 -113866,00 

- wydatki jednostek 
-113866,00 -113866,00 

budhtowych 

- wydatki zwii'jzane z 
realizacji'j ich -113866,00 -113866,00 
statutowych zadan 

Rezerwa celowa na 
wynagrodzenia 
jednostek 

000264- orgamzacyjnych w tym 
-113866,00 -113866,00 

003 na odprawy 
emerytalno-rentowe 
oraz nagrody 
jubileuszowe 

bieiCfce -1 13866,00 -113866,00 

- wyrJatki jednostek 
-113866,00 -113866,00 

budzetowych 

- wydatki zwii'jzane z 
realizacji'j ich -113866,00 -113866,00 
statutowych zadan 

852 Pomoc spofeczna 102536,00 102536,00 

85202 Domy pomocy 
102536,00 102536,00 

spotecznej 

bieiCfce 102536,00 102536,00 

- wydatki jednostek 
102536,00 102536,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 102536,00 102536,00 
naliczane 

000196-
Utrzymanie jednostek 102536,00 102536,00 

002 

bieiCfce 102536,00 102536,00 

- wydatki jednostek 
102536,00 102536,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 102536,00 102536,00 
naliczane 

855 Rodzina 11330,00 11330,00 

85505 Tworzenie i 
funkcjonowanie 11 330,00 11330,00 

ttobk6w 

bieiCfce 11330,00 11330,00 

- wydatki jednostek 
11 330,00 11 330,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 11330,00 11330,00 
naliczane 

000212-
Utrzymanie jednostki 11330,00 11330,00 

002 

bieiCfce 11330,00 11330,00 

- wydatki jednostek 
11330,00 11 330,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 11330,00 11330,00 
naliczane 

porozumieni;l 
mifldzy j.s.t. 



2 

OGOt.EM WYOATKI 0,00 ·102536,00 102536,00 

biez,\ce 0,00 ·102536,00 102536,00 

• wydatki jednastek bud:b=tawych 0,00 ·102536,00 102536,00 

. wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich ·113866,00 ·113866,00 ~ 
statutCJwych zadan 

• wynagrodzenia i 
sk!adki ad nich 113866,00 11330,00 102536,00 
naliczane 


