
ZARZi\DZENIE Nr ~).'f5 NIII/20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia l ~ 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. 0 samorzqdzie 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), art. 15zn. pkt 1 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczeg61nych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, 
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakaznych oraz wywolanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz. 374, 567, 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 przeniesienia srodk6w pomiydzy dzialami w zakresie zadail wlasnych 
w budzecie miasta Lodzi na 2020 rok na zadanie zwiqzane z zapobieganiem 
rozprzestrzeniania siy choroby COVID-19, zgodnie z zalqcznikiem. 

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



ZatClcznik 
do ZarzCldzenia Nr ~i'=l5"NIIi/20 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia .t g 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 llecone porozumienia PQrozumienia ; wiasne zleconf! porozumieni'l 

kacja z administracjll mifldzy j.s.t. z administracjll 
rzlldQw<l r2'1dQWIl 

750 Administracja 
-500,00 -500,00 

publiczna 

75095 Pozostaia 
-500,00 -500,00 

dziaialnosc 

biezace -500,00 -500,00 

- wydatki jednostek -500,00 -500,00 
budietowych 

- wydatki L~vii3jzane z 
realizacji3j ich -500,00 -500,00 
statutowych zadari 

000353- Osiedle Zdrowie- -500,00 -500,00 
036 Mania 

biez'fce -500,00 -500,00 

- wydatki jednostek 
-500,00 -500,00 

budielOwych 

- wydatki zwii3jzane z 
reJ/izacji3j ich -500,00 -500,00 
statutowych zadari 

852 Pomoc spoteczna 500,00 500,00 

85202 Domy pomocy 
500,00 500,00 

spoiecznej 

biez'fce 500,00 500,00 

- wydatki jednostek 
500,00 500,00 

budietowych 

- wydatki zwii3jzane z 
realizacji3j ich 500,00 500,00 
statutowych zadari 

000196- Funkcjonowanie 500,00 500,00 
001 jednostki 

biez'fce 500,00 500,00 

- wyt..atki jednostek 
500,00 500,00 

budietowych 

- wydatki zwii3jzane z 
real1zacji3j ich 500,00 500,00 
statutowych zadari 

OGOt.EM WYDATKI 0,00 -500,00 500,00 

biezl\ce -500,00 500,00 

-wydatki 
jednostek -500,00 500,00 
budietowych 

porozumieni<t 
mifldzy j .s.t. 


