
ZARZ~DZENIE Nr410g NIII/20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 9w~ maja 2020 r. 

w sprawie zmian w planie finansowym U rz~du Miasta Lodzi oraz w planie wydatk6w 
budzetu 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 
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 XVIIII727/19 
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 zmian w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi oraz w planie 
wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2020 rok, zgodnie z zal,!cznikiem. 

§ 2. Upowazniam Dyrektora Wydzialu Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji 
i Kultury U rZydu Miasta Lodzi do zawiadomienia 0 dokonanych zmianach kierownik6w 
podleglychjednostek w celu dostosowania zmian w planach finansowych. 

§ 3. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi, wymienionych w zal,!czniku. 

§ 4. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



PLAN WYDATKOW 

ZMIANY PLANU ORAZ W PLANIE WYDATKOW NA 2020 ROK 

Dziat 

Wydziat Edukacji 

801 

80101 

Oswiata i wychowanie 

Szkoty podstawowe 

000238- Utrzymanie jednostki 
002 

Jednostki edukacyjne 

Wyszczeg61nienie 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 

000310- Inne tormy wychowania przedszko/nego - niepubliczne 
001 

Urzqd Miasta todzi 

2540 Dotacja podmiotowa z budtetu dla niepub/icznej jednostki systemu o5wiaty 

80110 Gimnazja 

000317- Klasy dotychczasowego gimnazjum w szko/ach podstawowych 
003 niepub/icznych 

Urzqd Miasta todzi 

2540 Dotacja podmiotowa z budtetu dla niepublicznej jednostki systemu o5wiaty 

80115 Technika 

000707- Utrzymanie technik6w 
001 

Jednostki edukacyjne 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

80116 Szkoty policealne 

000714- Szko/y policealne niepubliczne 
002 

Urzqd Miasta todzi 

Sfera 

3 

3 

3 

3 

3 

Zmiany 

og6tem 

-67499,00 

-67499,00 

-67499,00 

-67499,00 

-50000,00 

-50000,00 

-50000,00 

-50000,00 

-10054,00 

-10054,00 

-10054,00 

-10054,00 

-56080,00 

-56080,00 

-56080,00 

-56080,00 

-330000,00 

-330000,00 

-330000,00 

GMINA 

wlasne zlecone porozumienia porozumienia 
z administracj'l mi'ldzy j.s.t. 

rz'ldoWIl 

60180,00 

-67499,00 

-67499,00 

-67499,00 

-67499,00 

-50000,00 

-50000,00 

-50000,00 

-50000,00 

-10054,00 

-10054,00 

-10054,00 

-10054,00 

Zatqcznik 
do Zarzqdzenia Nrrt08N1I1/20 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia ~/ maja 2020 r. 

wlasne 

-60180,00 

-56080,00 

-56080,00 

-56080,00 

-56080,00 

-330000,00 

-330000,00 

-330000,00 

POWIAT 

zlecone porozumienia 
z administracj'l 

rZ'ldoWIl 

porozumienia 
mi'ldzy j.s.t. 
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2540 Dotacja podmiotowa z budtetu dla niepub/icznej jednostki systemu oswiaty -330000,00 -330000,00 

80117 Branzowe szkoty I i II stopnia 460054,00 460054,00 

000712- Braniowe szkoly I i II stopnia niepubliczne 3 
460054,00 460054,00 

002 

UrzCjd Miasta todzi 460054,00 460054,00 

2540 Dotacja podmiotowa z budtetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 460054,00 460054,00 

80120 Licea og6lnoksztatc,\ce -420234,00 -420234,00 

000208- Utrzymanie jednostki 3 
-220234,00 -220234,00 

002 

Jednostki edukacyjne -220234,00 -220234,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -220234,00 -220234,00 

000311- Licea og61noksztalcCfce niepubliczne 3 
-200000,00 -200000,00 

002 

UrzCjd Miasta todzi -200000,00 -200000,00 

2540 Dotacja podmiotowa z budtetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty -200000,00 -200000,00 

80121 Licea og6lnoksztatc,\ce specjalne 7893,00 7893,00 

000209- Utrzymanie jednostki 3 
7893,00 7893,00 

002 

Jednostki edukacyjne 7893,00 7893,00 

4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeil socjalnych 7893,00 7893,00 
........ __ ...... _ ••• _ ..... '""oM ...... ""' .... ""'''''''''' .... _,.. •• MoM ____ ....... , _ ............................ __ . 

.. ~ --~- -- .. - ---~--

80134 Szkoty zawodowe specjalne -9147,00 -9147,00 

000241- Utrzymanie jednostki 3 
-9147,00 -9147,00 

002 

Jednostki edukacyjne -9147 ,00 -9147,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -9147,00 -9147,00 

80148 Stot6wki szkolne i przedszkolne 448,00 448,00 

000234- Utrzymanie jednostki 3 
448,00 448,00 

002 

Jednostki edukacyjne 448,00 448,00 

4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeil socjalnych 448,00 448,00 

80149 Realizacja zadar'i wymagaj,\cych stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziatach przedszkolnych w -100000,00 -100000,00 

szkotach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

000316- Zadania wymagajCfce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 3 
-100000,00 -100000,00 

003 pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych 

UrzCjd Miasta todzi -100000,00 -100000,00 

2540 Dotacja podmiotowa z budtetu dla niepublicznej jednostki systemu o5wiaty -100000,00 -100000,00 

80150 Realizacja zadar'i wymagaj,\cych stosowania specjalnej organizacji nauki i 
67499,00 67499,00 

metod pracy dla dzieci i mtodziezy w szkotach podstawowych 

000709- Utrzymanie jednostek realizucjCfcych zadania wymagajCfce stosowania 3 
67499,00 67499,00 

002 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach 
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podstawowych 

Jednostki edukacyjne 67499,00 67 499,00 

4440 Odpisy na zakladowy fundusz 5wiadczen socjalnych 67499,00 67499,00 

80152 Realizacja zadari wymagajClcych stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i mtodziezy w gimnazjach i klasach 
dotychczasowego gimnazjum prowanzonych w innych typach szk6t, 233723,00 233723,00 
liceach og6lnoksztatcClcych, technikach, branzowych szkotach I stopnia i 
klasach dotychczasowej zasadniczej szkoty zawodowej prowadzonych w 
branzowych szkotach I stopnia oraz szkotach artystycznych 

000311- Zadania wymagajace stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 3 
150000,00 150000,00 

004 pracy dla uczni6w Iice6w og61noksztalcCfcych niepublicznych 

Urzqd Miasta todzi 150000,00 150000,00 

2540 Dotacja podmiotowa z budtetu dla niepublicznej jednostki systemu o5wiaty 150 000,00 150 000,00 

000711- Utrzymanie jednostek realizujCfcych zadania wymagajCfce stosowania 3 
002 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla m/odzieiy w szkolach 3723,00 3723,00 

ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat 

Jednostki edukacyjne 3723,00 3723,00 

4440 Odpisy na zakladowy fundusz 5wiadczen socjalnych 3723,00 3723,00 

000712- Zadania wymagajCfce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 3 
80000,00 80000,00 

003 pracy dla uczni6w w szkolach braniowych I i /I stopnia niepublicznych 

Urzqd Miasta todzi 80000,00 80000,00 

2540 Dotacja podmiotowa z budtetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 80 000,00 80 000,00 

80195 Pozostata dziatalnosc 273397,00 220234,00 53163,00 

000402- Sfinansowanie zakladowego funduszu swiadczen socjalnych dla 3 
273397,00 220234,00 53163,00 

001 nauczycieli emeryt6w i rencist6w 

Jednostki edukacyjne 273397,00 220234,00 53163,00 

4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 273397,00 220 234,00 53163,00 

WYDZIAt. EDUKACJI ~ l 60180,00 -I -60180,00 
OG6t.EM WYDATKI 

____ ....... _ ••• _ •• _ ........... _ ••• _0< •• _ . _. __ ......... 

Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych 

851 Ochrona zdrowia -100000,00 100000,00 
...... -~- ..................... "".~ .......... ',....." ..... ,.,. 

85149 Programy polityki zdrowotnej -100000,00 100000,00 

000158- Program profilaktyki zakaien pneumokokowych w t.odzi 10 
-100000,00 -100000,00 

002 

Urzqd Miasta todzi -100000,00 -100000,00 

2780 
Dotacja celowa przekazana z budtetu jednostki samorzqdu terytorialnego na 

-100 000,00 -100 000,00 
dofinansowanie realizacji zadall w zakresie program6w polityki zdrowotnej 

000170- Program Szczepien Ochronnych t.odzian Przeciw Grypie 10 
100000,00 100000,00 

001 

Urzqd Miasta todzi 100000,00 100000,00 



2780 

4300 

Dotacja celowa przekazana z budtetu jednostki samorzqdu terytorialnego na 
dofinansowanie realizacji zadail w zakresie program6w polityki zdrowotnej 

Zakup uslug pozostalych 

WYDZIAt. ZDROWIA I SPRAW SPOlECZNYCH 
OG6t.EM WYDATKI 

OG6tEM WYDATKI 

78 000,00 

22 000,00 

4 

78 000,00 

22 000,00 

-100000,00 100000,00 

-39820,00 39820,00 


