
ZARZ1\DZENIE Nr l(J 8A NIII/20 

PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 1., g maja 2020 r. 

w sprawie zmian wielkosci dochodow uzyskiwanych przez miasto Lodi w 2020 roku 

w zwi~zku z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadan 

zleconych jednostce samorz~du terytorialnego, ktore podlegaj~ przekazaniu do budzetu 

panstwa. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zwi'lzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. 0 samorz'ldzie 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 budzetu Miasta Lodzi na 2020 

rok (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2020 r. poz. 2651) 

zarz~dzam, co nastc;puj e: 

§ 1. Dokonujy zmiany w dochodach uzyskiwanych przez miasto L6di na 2020 rok 

w zwi'lzku z realizacj'l zadan z zakresu administracji rZ'ldowej oraz innych zadan zleconych 

jednostce samorz'ldu terytorialnego, kt6re podlegaj'l przekazaniu do budzetu panstwa: 

1) dochod6w uzyskiwanych przez gminy w 2020 roku, zgodnie z za1'lcznikiem Nr 1; 

2) dochod6w uzyskiwanych przez powiat w 2020 roku, zgodnie z za1'lcznikiem Nr 2. 

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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Hanna ZDANOWSKA 



Zestawienie 

Zal~cznik 1 

do zarz~dzenia Nr ~AgANIII/20 

Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia :L B maja 2020r. 

zmian w dochodach zwi'!zanych z realizacj,! zadan z zakresu administracji rZ,!dowej 

oraz innych zadan zleconych jednostce samorz'!du terytorialnego, podlegaj,!cych przekazaniu 

do budzetu panstwa, przewidzianych do uzyskania przez gminy w 2020 roku 

Dochody budzetu panstwa przewidziane do uzyskania przez gmin~ w 2020 r. 

wzl 

Dzial Rozdz. § VVyszczeg6lnienie Zmniejszenia Zwi~kszenia 

1 2 3 4 5 6 

852 Pomoc spoleczna 3800 
85203 Osrodki wsparcia 2 100 

0830 Wplywy z uslug 2 100 
85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne 

uslugi opiekuncze 1 700 
0830 Wplywy z uslug 1 700 

855 Rodzina 32300 
85502 Swiadczenia rodzinne, swiadczenie 

z funduszu alimentacyjnego oraz 
skladki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia spolecznego 32300 

0980 Wplywy z tytulu zwrot6w 
wyplaconych swiadczen z 
funduszu alimentacyjnego 32300 

Razem 36100 



Zestawienie 

Zal~cznik 2 

do zarz~dzenia N r il) 8A NIII/20 

Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia .l ~ maja 2020 r. 

zmian w dochodach zwiqzanych z realizacjq zadail z zakresu administracji rzqdowej 

oraz innych zadail zleconych jednostce samorzqdu terytorialnego, podlegajqcych przekazaniu 

do budzetu panstwa, przewidzianych do uzyskania przez powiat w 2020 roku 

Dochody budzetu panstwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2020 r. 

wzl 

Dzial Rozdz. § Wyszczego Inienie Zmniejszenia Zwi~kszenia 

1 2 3 4 5 6 

853 Pozostale zadania w zakresie 
polityki spolecznej 3600 

85321 Zespoly do spraw orzekania 0 

niepelnosprawnosci 3600 
0690 Wplywy z r6znych oplat 3600 

Razem 3600 


