
ZARZl\DZENIE Nr ~ A 'f~ NIII/20 

PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia l ~ maja 2020 r. 

w sprawie zmian 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 

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 uchwa1y 

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: 

§ 1.1. Zwiykszam budzet miasta Lodzi na 2020 rok z tytu1u dochod6w i wydatk6w, 

o kwoty 3.290.747 z1 zgodnie z: 

1) decyzjami Wojewody L6dzkiego Nr: 

- FB-I.3111.2. 70.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

- FB-I.3111.2.75.2020 z dnia 7 maja 2020 r. 

- FB-I.3111.2.54.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

- FB-I.3111.2.76.2020 z dnia 6 maja 2020 r. 

- FB-I.3111.2.42.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. 

- FB-I.3111.2.39.2020 z dnia 23 marca 2020 r. 

22.879 z1, 

180.000 zl, 

24.255 zl, 

211.613 z1, 

1.040.000 z1, 

1.737.000 z1, 

2) llmowami z Wojew6dzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 

w Lodzi Nr: 

- 537/EE/D/2019 z dnia 271istopada 2019 r. 

- 718/EE/D/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. 

- 705/EE/D/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. 

31.500 z1, 

12.000 zl, 

31.500 zl, 

2. Zmian w dochodach dokonujy zgodnie z za1,!-cznikiem nr 1. 

3. Zmian w wydatkach dokonujy zgodnie z za1,!-cznikiem nr 2. 
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§ 2.1. Zmniejszam budzet miasta Lodzi na 2020 rok z tytulu dochod6w i wydatk6w, 

o kwoty 321.987 zl zgodnie z decyzjami Wojewody L6dzkiego Nr: 

1) FB-I.3111.2.64.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

2) FB-I.3111.2.55.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

3) FB-I.3111.2.48.2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

2. Zmian w dochodach dokonujy zgodnie z zal,!cznikiem nr 1. 

3. Zmian w wydatkach dokonujy zgodnie z zal,!cznikiem nr 2. 

200.000 zl; 

37.892 zl; 

84.095 zl; 

§ 3. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania i podlega ogloszeniu zgodnie 

z przeplSaml. 



Za~qcznik Nr 1 
do Zarzqdzenia Nr '4 AtWIl 1/20 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia L ~ maja 2020 r. 

DOCHODY OGOt.EM BUDZETU MIASTA t.ODZI NA 2020 ROK WG ZRODEt., Z 
PODZIAt.EM NA DOCHODY BIEZACE I MAJATKOWE - ZMIANA 

Zmiana planu 
GMINA POWIAT 

Klasyfi Wyszczeg61nienie na 2020 rok wlasne zlecone porozumienia porozumienia wlasne zJecone poro~umienia 

kacja z administracj~ m~dzy j .s.t , z administracj<\ 
rz~do~ fZ'\dow~ 

DOCHODY BIEZACE 2968760,00 1063500,00 -15013,00 673000,00 31500,00 151773,00 1064000,00 

700 Gospodarka -84095,00 -84095,00 

mieszkaniowa 

70005 Gosp darka -84095,00 -84 095,00 

gruntami i 
nieruchomosciami 

2110 Dotacje celowe -84095,00 -84 095,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na zadania 
bietqce z zakresu 
administracji rZqdowej 
oraz inne zadania 
zlecone ustawami 
realizowane przez 
powiat 

801 Oswiata i 1780500,00 43500,00 673000,00 1064000,00 

wychowanie 

801 04 Przedszkola 43500,00 43500,00 

2460 $rodki otrzymane od 43500,00 43500,00 
pozostalych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finans6w publicznych 
na realizacjl1 zadan 
bietqcych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finans6w publicznych 

80146 Doksztalcarie i 1 737000,00 673000,00 1064 000,00 

doskonalenie 
nauczyciel i 

2020 Dotacje celowe 673000,00 673000,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na zadania 
bietqce realizowane 
przez gminl1 na 
podsta~"'ie porozumien 
z organami 
administracji rzqdowej 

2120 Dotacje celowe 1064000,00 1064 000,00 
otrzymane z budtetu 
paristwa na zadania 
bietqce realizowane 
przez powiat na 
podstawie porozumieri 
z organami 
administracji rZqdowej 

851 Ochrona zdrowia 22879,00 22879,00 

85195 Pozostala 22879,00 22879,00 

dzialalnosc 

2010 Dotacje celowe 22879,00 22879,00 
otrzymane z budtetu 
paristwa na realizaejl1 
zadari bi6tqCych z 
zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych 
zadari zleconych 
gminie (zwiqzkom 
gmin, zwiqzkom 
powialowo-gminnym) 
ustawami 

852 Pomoc spoteczna -57892,00 -20000,00 -37892,00 

85216 Zasilki stale -200000,00 -200000,00 

2030 Dotacje celowe -200000,00 -200000,00 
otrzymane z budtetu 
paristwa na realizacJl1 
wlasnych zadari 
bietqcych gmin 
(zwiqzk6w gmin, 
zwiqzk6w powiatowo-
gminni ch) 

85219 Osrodki pomocy -37892,00 -37892,00 

spolecznej 

2010 Dotacje celowe -37892,00 -37892,00 

porozumienia 
mi~dzyj.s.t. 
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otrzymane z budtetu 
panstwa na realizacjl? 
zadan bietqcych z 
zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych 
zadan zleconych 
gminie (zwiqzkom 
gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) 
ustawami 

85295 Pozostala 180000,00 180000,00 

dzialalnosc 

2030 Dotacje celowe 180000,00 180000,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na realizacjl? 
wlasnych zadan 
bietqcych gmin 
(zwiqzk6w gmin, 
zwiqzk6w powiatowo-
gminnvch) 

853 Pozostate zadania 235868,00 235868,00 

wzakresie 
polityki 
spotecznej 

85395 Pozostala 235868,00 235868,00 

dzialalnosc 

2110 Dotacje celowe 235868,00 235 868,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na zadania 
bietqce z zakresu 
admini::;tracji rzqdowej 
oraz inne zadania 
zlecone ustawami 
realiz()wane przez 
powiat 

854 Edukacyjna 1 071500,00 1040000,00 31500,00 

opieka 
wychowawcza 

85415 Pomoc materialna 1040000,00 1040000,00 

dla uczni6w 0 

charakterze 
socjalnym 

2030 Dotacje celowe 1040000,00 1040000,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na realizacjl? 
wlasnych zadan 
bietqcych gmin 
(zwiqzk6w gmin, 
zwiqzk6w powiatowo-
gminnych) 

85421 Mlodziezowe 31500,00 31500,00 

osrodki socjoterapii 

2460 $rodki otrzymane od 31500,00 31500,00 
pozostalych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finans6w pub/ir;znych 
na realizacjl? zadan 
bietqcych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finans6w publicznych 

OG6tEM DOCHODY 2968760,00 1063500,00 -15013,00 673000,00 31500,00 151773,00 1064000,00 

DOCHODY 2968760,00 1063500,00 -15013,00 673000,00 31500,00 151 773,00 1064000,00 

BIEZACE 



Zafqcznik 2 
do Zarzqdzenia Nr "J~~NII1I20 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia 2.. ~ 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 wfilsne zlecone porozumienla porolumienia 

kacja z administracj~ mllldzy j .S.l z administracj~ milldzy j.s.t. 
rz~dow~ ~dow~ 

700 Gospodarka -84095,00 -84095,00 
mieszkaniowa 

70005 Gospodarka 
gruntami i -84095.00 -84 095,00 

nieruchomosciami 

biei<tce -84095,00 -84095,00 

- wydatki jednostek 
-84095,00 -84095,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rei:1lizacjq ich -3254,00 -3254,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od '1ich -80841,00 -80841,00 
naliczane 

000359-
Gospodarowanie 

001 
nieruchomosciami -1875,00 -1 875, 00 
Skarbu Panstwa 

biei <tce -1875,00 -1875,00 

- wydatki jednostek 
-1 875,00 -1875,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
re l /izacjq ich -1875,00 -1875,00 
statutowych zadan 

000359-
Gospodarowanie 

002 
nieruchomosciami -80841,00 -80841,00 
Skarbu Panstwa 

bieiw::e -80841,00 -80841,00 

- wydatki jednostek 
-80841 ,00 -80 841 ,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -80841,00 -80 841,00 
naliczane 

000359-
Gospodarowanie 

003 
nieruchomosciami -605,00 -605,00 
Skarbu Panstwa 

biei<tce -605,00 -605,00 

- wydatki jednostek -605,00 -605,00 
budzetowych 

- IA/datki zwiqzane z 
realizacjq ich -605,00 -605,00 
statutowych zadan 

000359-
Gospodarowanie 

004 
nieruchomosciami -774,00 -774,00 
Skarbu Panstwa 

biei<tce -774,00 -774,00 

- wydatki jednostek 
-774,00 -774,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea!izacjq ich -774,00 -774, 00 
statutowych zadan 

801 Oswiata i 1780500,00 43500,00 673000,00 1 064000,00 
wychowanie 

801 04 Przedszkola 43500,00 43500,00 

biei<tce 43500,00 43500,00 

- wydatki jednostek 
43500,00 43500,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 43500,00 43500,00 
statutowych zadan 

000253-
Realizacja projekt6w 

003 
ekologicznych w 43500,00 43500,00 
przedsz'<olach 
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miejskich 

biezl1ce 43500,00 43500,00 

- wydatki jednostek 
43500,00 43500,00 

budzetowych 

- Vljdatki zwiqzane z 
realizacjq ich 43500,00 43500,00 
statutowych zadan 

80146 DoksztalcClnie i 
doskonalenie 1737000,00 673000,00 1 064000,00 

nauczycieli 

biezl1ce 1737000,00 673000,00 1064000,00 

- swiadczenia na rzecz 
17924,00 16731 ,00 1 193,00 

os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 
1719076,00 656269,00 1 062807,00 budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
redJizacjq ich 41961,00 21412,00 20549,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 1677115,00 634857,00 1042258,00 
naJiczane 

000151-
Wspieranie organizacji 

024 
doradztwa 1 737000,00 673000,00 1064000,00 
metodycznego 

biezl1ce 1737000,00 673000,00 1064000,00 

- swiadczenia na rzecz 
17924,00 16731 ,00 1193,00 os6b fizycznych 

- wydRtki jednostek 
1 719076,00 656269,00 1062807,00 budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
reaJizacjq ich 41961,00 21412,00 20549,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 1 677 115,00 634857,00 1042258,00 
na::czane 

851 Ochrona =drowia 22879,00 22879,00 

85195 Pozostala 
22879,00 22879,00 

dzialalnosc 

biezl1ce 22879,00 22879,00 

- wydatki jednostek 
22879,00 22879,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
reaJizacjq ich 22879,00 22879,00 
stAtutowych zadan 

swiadczenia opieki 
000397- zdrowotnej 

22879,00 22879,00 009 finansowane ze 
srodk6w pubJicznych 

biezl1ce 22879,00 22879,00 

- wydatki jednostek 
22879,00 22879,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
reaJizacjq ich 22879,00 22879,00 
statutowych zadan 

852 Pomoc spoteczna ·57892,00 ·20000,00 ;37892,00 

85216 Zasilki stale -200000,00 -200000,00 

biezl1ce ·200000,00 -200000,00 

- swindczenia na rzecz 
-200000,00 -200000,00 

os6b fizycznych 

000406- Zasilki stale 

003 
wyplacane z pomocy -200000,00 -200000,00 
spolecznej 

biezl1ce -200000,00 -200000,00 

- swiadczenia na rzecz 
-200000,00 -200000,00 

os6b fizycznych 

85219 Osrodki pomocy 
-37892,00 ·37892,00 

spolecznej 

biezl1ce -37892,00 -37892,00 

- sw'3dczenia na rzecz 
-37332,00 ·37332,00 

os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 
-560,00 -560,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -560,00 -560,00 
statutowych zadan 
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000393- Wynagrodzenie za 
-37892,00 -37892,00 

001 sprawowanie opieki 

bieiifce -37892,00 -37892,00 

- swiadczenia na rzecz 
-37332,00 -37332,00 

os6b fizycznych 

- wydntki jednostek -560,00 -560,00 
budtetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich -560,00 -560,00 
statutowych zadan 

85295 Pozostala 
180000,00 180000,00 

dzialainosc 

bieiifce 180000,00 180000,00 

- wydatki jednostek 
180000,00 180000,00 

budtetowycn 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 44000,00 44000,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki ad nich 136 000,00 136000,00 
naliczane 

000772-
Progr:=m wieloletni 

001 
Senior+ na lata 2015- 180000,00 180000,00 
2020 

bieiifce 180000,00 180000,00 

- wydatki jednostek 
180000,00 180000,00 

budtetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realfzacjq ich 44000,00 44000,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki ad nich 136000,00 136000,00 
na/iczane 

853 Pozcstatezadania 
w zakresie 235868,00 235868,00 
polityki 
spotecznej 

85395 Pozostala 
235868,00 235868,00 

dzialainosc 

bieiifce 235868,00 235868,00 

- swiadczenia na rzecz 
235868,00 235868,00 

os6b fizycznych 

000397-
Realizacja zadan 

008 
wynikajqcych z ustawy 235868,00 235868,00 
a Karcie Polaka 

bieiifce 235868,00 235868,00 

- swiadczenia na rzecz 
235868,00 235868,00 

os6b fizycznych 

854 Edpkacyjna 
opieka 1071500,00 1040000,00 

wy~hoVl(awcza 

85415 Pomoc materiaina 
dia uczni6w 0 

1 040000,00 1040000,00 
charakterze 
socjainym 

bieiifce 1040000,00 1040000,00 

- swiadczenia na rzecz 
1040000,00 1040000,00 

os6b fizycznych 

000138-
Pomoc materialna dla 

003 
uczni6w a charakterze 1040000,00 1040000,00 
socjalnym 

bieiifce 1040000,00 1040000,00 

- swiadczenia na rzecz 
1040000,00 1040000,00 

os6b fizycznych 

85421 Mlociziezowe 
31500,00 31500,00 

osrodki socjoterapii 

bieittce 31500,00 31500,00 

- wydatki jednostek 31500,00 31500,00 
budtetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 31500,00 31500,00 
statutowych zadan 

Rea/izacja projekt6w 
000253- ekologicznych w 31500,00 31500,00 

011 m/odzietowych 
osrodkach socjoterapii 



biezifce 

- wydatki jednostek 
budzetowyeh 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 
statutowych zadan 

OGOlEM WYDATKI 

biez<\ce 

- swiadezenia na rzeez os6b 
fizyeznyeh 

- wydatki jednostek budietowyeh 

:' wydatki zwi<lZane z 
realizaejq iell 
statutQwych Zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nieh 
naliezane 

31500,00 

31500,00 

31500,00 

2968760,00 1063500,00 

2968760,00 1063500,00 

1056460,00 840000,00 

1912300,00 223500,00 

180026,00 87500,00 

1 732274,06 136 000,00 
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31500,00 

31500,00 

31500,00 

·15013,00 673 '0'00.00 31500,00 151713.00 1 0t;4 000,00 

01.3,00 673 OO~jOO 31500,00 151773,00 1064000,00 

-',37332,00 167',31 ,00 235868,00 1193,00 

22319,00 6562($9;00 31500,00 -84 095,00 1062807,00 

22319,00 21412;00 31500,00 -3254,00 20549,00 

634857,00 -80841 ,00 


