
ZARZ1\DZENIE Nr406~ NIII/20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia ~ maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budzecie 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 2020 r. poz. 713) 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 Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz uchwaly 
Nr XVIIII727119 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 nast~puje: 

§ 1. Dokonujy przeniesienia srodk6w w ramach dzialu w zakresie zadan wlasnych 
i zleconych 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. 



Zatqcznik 
do Zarzqdzenia Nrft062N1I1/20 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia As maja 2020 r. 

WYOATKI OGOt.EM BUOZETU MIASTA t.OOZI NA 2020 ROK WEOt.UG 
OZIAt.OW I ROZOZIAt.OW KLASYFIKACJI BUOZETOWEJ - ZMIANA 

Zmiana planu 
GMINA POWIAT 

Klasyfi Wyszczeg61nienie na 2020 rok wlasne zlecone porozumienia porozumienia wt<tsne zlecone porozurn ien·ia 

kacja z administracjll mifldzy j.s.t z administracjll 
rzllllowi\ ~dOwi\ 

801 Oswiata i 
48700,00 48 700,00 

wychowanie 

80195 Pozostata 
-48700,00 48700,00 

dzi<:lalnosc 

biezqce -48700,00 48700,00 

- wydatki jednostek 
-48700,00 48700,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich -48700,00 48700,00 
statutowych zadan 

Realizacja za/ecen 

000151-
Powiatowego 

025 
Inspektora -48700,00 48700,00 
Sanitarnego (wirus 
COVID-19) 

biezqce -48700,00 48700,00 

- wydatki jednostek 
-48700,00 48700,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich -48700,00 48700,00 
stafutowych zadan 

852 Pomoc spoteczna 0,00 0,00 

85202 Domy pomocy 
0,00 0,00 

spolecznej 

biezqce 0,00 0,00 

- 5wiadczenia na rzecz 
2000,00 2000,00 

os6b fizycznych 

- wydc;tki jednostek 
-2000,00 -2000,00 

budzetowych 

- l' 'Ydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 108959,00 108959,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -110959,00 -110959,00 
naliczane 

000196- Funkcjonowanie 
108959,00 108959,00 

001 jednostki 

biezqce 108959,00 108959,00 

- wydatki jednostek 
108959,00 108959,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
reallzacjq ich 108959,00 108959,00 
statutowych zacan 

000196-
Utrzymanie jednostek -108959,00 -108959,00 

002 

biezqce -108959,00 -108959,00 

- 5wi1dczenia na rzecz 
2 000,00 2000,00 

os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 
-110959,00 -110959,00 

budz&towych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -110959,00 -110959,00 
naliczane 

855 Rodzina 0,00 0,00 

85502 Swiadczenia 
rodzinne, 

0,00 0,00 
swiadczenie z 
funduszu 

poro2;umienia 
mifldzy j.s.t 



2 

alimentacyjnego 
oraz sk/adki na 
ubezpieczenia 
emerytalne i 
rentowe z 
ubezpieczenia 
spo/ecznego 

biei:~ce 0,00 0,00 

- 5wia:Jczenia na rzecz -1 400000,00 -1 400000,00 
os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 1400000,00 1400000,00 
budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki ad nich 1400000,00 1400000,00 
naliczane 

000401-
Utrzymanie jednastki 0,00 0,00 

002 

biei:~ce 0,00 0,00 

- 5wiadczenia na rzecz -1 400000,00 -1 400000,00 
os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 1400000,00 1 400000,00 
budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki ad nich 1400000,00 1400000,00 
naliczane 

OG6tEM WYDATKI 0,00 -48700,00 0,00 

bieia,ce 0,00 -48700,00 0,00 

- 5wiadczenia na rzecz os6b -1 398 000,00 -1 400 000,00 
fizycznych 

- wydatki jednosteK budzetowych 1398000,00 -48700,00 1400000,00 

- wydatki zwiC\zane z 
realizacjq ich 108959,00 -48700,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki ad nich 1289041 ,00 1400000,00 
naliczane 


