
ZARZ1\DZENIE Nr 4A '.:f ~NIII/20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia l S maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budzecie miasta Lodzi na 2020 rok. 

Nc 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) oraz uchwaly 
Nr XVIII/727/19 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 w ramach dzialu w zakresie zadan wlasnych 
i zleconych w budzecie miasta Lodzi na 2020 rok zgodnie z zalqcznikiem. 

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



Zatqcznik 
do Zarzqdzenia Nr 4J't1N11I/20 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia ,L e, 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 porozumienia porozumienia } wlasne zlecQne porOZ\lmieniil 

kacja z administracji\ mi~dzy i.s.t. z adm;nistracji\ 
rZi\dowi\ r2i\dowi\ 

801 Oswiata i 
0,00 0,00 

wychowanie 

80102 Szkoty podstawowe 
0,00 0,00 

specja lne 

biezCfce 0,00 0,00 

- swiadczenia na rzecz 
10090,00 10 090,00 os6b fizycznych 

- wydatki jednostek -10090,00 -10090,00 budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki ad nich -10090,00 -10090,00 
naliczane 

000239-
Utrzymanie jednastki 0,00 0,00 002 

b iezCfce 0,00 0,00 

- swiadczenia na rzecz 10090,00 10 090,00 os6b fizycznych 

- wyaatki jednostek 
-10090,00 -10090,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki ad .1ich -10090,00 -10090,00 
naliczane 

80115 Technika -89862,00 -89862,00 

biezCfce -89862,00 -89862,00 

- wydatki jednostek 
-89862,00 -89862,00 budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki ad nich -89862,00 -89862,00 
naliczane 

000707-
Utrzymanie technik6w -89862,00 -89862,00 001 

biezCfce -89862,00 -89862,00 

- wydatki jednostek 
-89862,00 -89862,00 budzE::lowych 

- wynagradzenia i 
skladki ad nich -89862,00 -89 862,00 
naliczane 

80120 Licea 
-4741 ,00 -4741 ,00 

ogolnoksztatcqce 

biezCf.;e -4741,00 -4741,00 

- wydati<i jednostek -4741 ,00 -4741 ,00 
budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki ad nich -4741,00 -4741,00 
naliczane 

000208-
Utrzymanie jednastki -4 741,00 -4741,00 

002 

biezCfce -4741,00 -4741,00 

- wydatki jednostek 
-4741 ,00 -4741 ,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki ad nich -4741,00 -4741,00 
naliczane 

80121 Licea 
ogol noksztatcqce 231356,00 231356,00 
specjalne 

b iez'lce 231356,00 231356,00 

- wydatki jednostek 
231356,00 231356,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 231356,00 231356,00 

porozurnienia 
mi~dzy j .s.t. 
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skladki od nich 
naliczane 

000209- Utrzymanie jednostki 231356,00 231356,00 
002 

biezC/ce 231356,00 231356,00 

- wydatki jednostek 
231356,00 231356,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladAi od nich 231356,00 231356,00 
naliczane 

80134 Szkofy zawodowe 
-231 356,00 -231356,00 

specjalne 

biez-lce -231356,00 -231356,00 

- wydatki jednostek 
-231 356,00 -231356,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -231356,00 -231356,00 
naliczane 

000241-
Utrzymanie jednostki -231356,00 -231356,00 

002 

biezC/ce -231356,00 -231356,00 

- wyd'ltki jednostek 
-231 356,00 -231356,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -231356,00 -231356,00 
naliczane 

80152 Realizacja zadar'l 
wymagajCjcych 
stosowania 
specjalnej 
organizacji nauki i 
metod pracy dla 
dzieci i mlodzieiy w 
gimnazjach i 
klasach 
dotychczasowego 
gimnazjum 
prowadzonych w 
innych typach szk61, 
liceach 94603,00 94603,00 

og6lnoksztalcCjcych, 
technikach , 
braniowych 
szkc..lach I stopnia i 
klasach 
dotychczasowej 
zasadniczp.j szkoly 
zawodowej 
prowadzonych w 
braniowych 
szkolach I stopnia 
oraz szkolach 
artystycznych 

biezC/ce 94603,00 94603,00 

- wydatki jednostek 
94603,00 94603,00 bud7etowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 94603,00 94603,00 
naliczane 

Utrzymanie jednostek 
realizujqcych zadania 
wymagajqce 
stosowania specjalnej 

000711- organizacji nauki i 94603,00 94603,00 
002 metod pracy dla 

mlodzieiy w szkolach 
ponadpodstawowych 
prowadzonych przez 
powiat 

biezC/ce 94603,00 94603,00 

- wydatki jednostek 
94603,00 94603,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 94603,00 94603,00 
naliczane 

853 Pozcstate zadania 
w zakresie polityki 0,00 0,00 

spotecznej 

85321 Zespoly do spraw 
orzekania 0 0,00 0,00 

niepelnosprawnosci 
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biei{fce 0,00 0,00 

- wy'iatki jednostek 0,00 0,00 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 10680,00 10680,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -10680,00 -10680,00 
naliczane 

001191-
Utrzymanie Miejskiego 

001 Zespolu ds. Orzekania 0,00 0,00 
o Niepelnosprawnosci 

biei{fce 0,00 0,00 

- wydatki jednostek 
0,00 0,00 budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 10680,00 10680,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
sklAdki od nich -10680,00 -10680,00 
naliczane 

855 Rodzina 0,00 3200,00 -3200,00 

85508 Rodziny zast~pcze 3200,00 -3200,00 

biei{fce 3200,00 ·3200,00 

- swiadczenia na rzecz 
3200,00 -3200,00 

os6b fizycznych 

000284-
Spra~;'Qwanie pieczy 

001 
zastl'?pczej - Rodziny 3200,00 -3200,00 
Pomocowe 

biei{fce 3200,00 ·3200,00 

- swiadczenia na rzecz 
3200,00 -3200,00 os6b fizycznych 

85510 Dziaialnosc 
plac6wek 

0,00 0,00 
opiekur'lczo-
wychowawczych 

biei{fce 0,00 0,00 

- wydatki jednostek 
0,00 0,00 budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 45600,00 45600,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -45600,00 -45600,00 
naliczane 

000136-
Utrzymanie jednostki 0,00 0,00 002 

biei{fce 0,00 0,00 

- wydatki jednostek 
0,00 0,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 45600,00 45600,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -45600,00 -45600,00 
naliczane 

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa 0,00 200000,00 -200000,00 
narodowego 

92106 Teatry -200000,00 -200000,00 

biei{fce ·200000,00 ·200000,00 

- dotacje na zadania 
-200000,00 -200000,00 

biezqce 

000307-
Teatry (dofinansowanie 

014 
inicjatyw kulturalno- -200000,00 -200000,00 
artystycznych) 

biei{fce ·200000,00 ·200000,00 

- dotacje na zadania 
-200000,00 -200000,00 

biezqce 

92114 Pozostaie instytucje 
-100000,00 -100000,00 

kultury 

biei<tce ·100000,00 ·100000,00 

- dotacje na zadania 
-100000,00 -100000,00 

biezqGe 

000307- Pozostale instytucje -100000,00 -100000,00 
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012 kultury 
(dofinansowanie 
inicjatyw kulturalno-
artystycznych) 

bieiifce -100000,00 -100000,00 

- dotacje na zadania -100000,00 -100000,00 
biezqce 

92195 Pozostata 300000,00 300000,00 
dziatalnosc 

bieiifce 300000,00 300000,00 

- dotacje na zadania 300000,00 300000,00 
biezqce 

Dofinansowanie 
000150- inicjatyw kulturalnych 

300000,00 300000,00 
002 stowarzyszerl i fundacji 

- minigranty 

bieiifce 300000,00 300000,00 

- dotacje na zadania 300000,00 300000,00 
biezqGe 

OGOt.EM WYDATKI 0,00 203200,00 -< -203200,00 0,00 

biezC\ce 0,00 203200,00 -203200,00 0,00 

- dotacje na Zad8'1ia biezqce 200000,00 -200000,00 

- 5wiadczenia na rzecz os6b 10090,00 3200,00 
fizycznych 

6890,00 

- wydatki jednostek budt'9towych -10090,00 -10090,00 0,00 

c wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 56280,00 45600,00 10680,00 
statutowych zadari 

- wyna9rodzenia i 
skladki ad nich -66370,00 -55690,00 -10680,00 
naliczane 


