
ZARZi\DZENIE Nr 4068 NIIII20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 4'5' 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 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. osamorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2019 f. 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 XVIIII727119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2019 f. W sprawie uchwalenia 
budzetu Miasta Lodzi na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2020 f. poz.2651) 

zarz~dzam, co nast~puj e: 

§ 1. Dokonuje siy przeniesienia wydatk6w w kwocie 270.000 zl z rezerwy celowej 
na realizacje zadan z zakresu zarzqdzania kryzysowego budzetu miasta Lodzi na 2020 fok 
na gminne zadania zwiqzane z zapobieganiem fozprzestrzeniania siy ChOfOby COVID-19, 
zgodnie z zalqcznikiem do zarzqdzenia. 

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



ZatClcznik 
do ZarzCldzenia Nrf(~111/20 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia A5 maja 2020 r. 

WYDATKI OGOlEM BUDZETU MIASTA lODZI NA 2020 ROK WEDlUG 
DZIAlOW I ROZDZIAlOW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ - ZMIANA 

Zmiana planu 
GMINA POWIAT 

Klasyfi Wyszczeg61nienie na 2020 rok wlasne zlecone porozulT1ienia porozumiel'lia wIiIsne ztecone porozumien'i<\ 

kacja z adlTlinistracjll mi~dzy j .s.l z administracjll 
rzlldowll ~dowll, 

758 R6zne rozliczenia ·270000,00 -270000,00 

75818 Rezerwy og61ne i 
-270000,00 -270000,00 

celoVle 

biezifce -270000,00 -270 000,00 

- wydatki jednostek 
-270000,00 -270 000,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -270000,00 -270000,00 
statutowych zadan 

Rezerwa celowa na 
000266- realizacje zadan z -270000,00 -270000,00 001 zakresu zar;:qdzania 

kryzysowego 

biezifce -270 000,00 -270000,00 

- wydatki jednostek -270000,00 -270000,00 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich -270000,00 -270000,00 
statutowych zadan 

855 Rodzina 260000,00 260000,00 

85505 Tworzenie i 
funkcjonowanie 260000,00 260000,00 

z+obk6w 

biezifce 260 000,00 260 000,00 

- wydatki jednostek 
260000,00 260000,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 260000,00 260000,00 
statutowych zadan 

Zakup srodk6w 

000147- ochrony indywidualnej 

014 w zwiqzku z 260000,00 260000,00 
rozprzestrzenianiem 
sif? COVID-19 

biezifce 260 000,00 260 000,00 

- wydatki jednostek 
260000,00 260000,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq Ich 260000,00 260000,00 
statutowych zadan 

900 Gospodarka 
komunalna i 10000,00 10000,00 
ochrona 
srodowiska 

90004 Utrzymanie zieleni 
w IT'iastach i 10000,00 10000,00 
gminach 

biezifce 10 000,00 10 000,00 

- wydatki jednostek 
10000,00 10000,00 

budtetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 10000,00 10000,00 
statutowych zadan 

000248- Funkcjonowanie 10000,00 10000,00 
001 jednostki 

biezifce 10000,00 10000,00 

- wydatki jednostek 
10000,00 10000,00 

budtetowych 

porozumienia 
lT1i~dzy j.S.l 



- wydatki zwiqzane z 
reaJizacjq ich 
statutowych zadan 

OGOt.EM WYOATKI 

biezi\ce 

-wyd&~ki 
jednostek 
budzetowych 

10 000,00 

0,00 

10 000,00 

270000,00 

270000,00 

270000,00 

2 

-270000,00 

·270000,00 

-270 000,00 


