
ZARZ1\DZENIE Nr ~lg5 NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 1, 5 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w planie finansowym U rzC(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 
gmlnnym (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) 

zarzqdzam, co nastC(puje: 

§ 1. Dokonujy zmian w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi oraz w planie 
wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2020 rok, zgodnie z zal,!cznikami nr 1 i 2. 

§ 2. Zawiadamiam 0 dokonanych zmianach w planie wydatk6w budzetu miasta Lodzi 
na 2020 rok: 
1) Dyrektora Centrum Swiadczen Socjalnych w Lodzi; 
2) Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej; 
3) Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi; 
4) Dyrektora Powiatowego Urzydu Pracy w Lodzi; 
i zobowi,!zujy do dostosowania planu finansowego kierowanej jednostki budzetowej. 

§ 3. Upowazniam: 
1) Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej 
Urzydu Miasta Lodzi; 
2) Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi; 
3) Dyrektora Wydzialu Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu Miasta 
Lodzi; 
do zawiadomienia 0 dokonanych zmianach kierownik6w podleglych jednostek w celu 
dostosowania zmian w planach finansowych. 

§ 4. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi, wymienionych w zal,!cznikach nr 1 i 2. 

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



PLAN OOCHOOOW 

ZMIANY PLANU NA 2020 ROK 

Klas. 

Wydziat Budzetu 

700 i :c)C;Spoda~ka ~mi~~zkaoi()wah 
::,,~~:-:;;:,~::::~ _~;'*' . :::4"" &;:~.: 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 

Urzetd Miasta I:..odzi 

2110 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na zadania biet"lce z zakresu administracji 
rZ"ldowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

gospodarka gruntami i nieruchomosciami - obsluga administracyjna zadan z zakresu gospodarki 
nieruchomosciami 

]1P 'Diiatalno$custu.govV.a 
<iL;.::,::;" ··,3::;i::::;':;m::':::~ 

71035 Cmentarze 

Urzetd Miasta I:..odzi 

2020 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na zadania biet"lce realizowane przez gmin~ 
na podstawie porozumien z organami administracji rZ"ldowej 

utrzymanie grob6w i cmentarzy wojennych na terenie todzi 

150' J'Admini~;aciijr~66ri~n~ 
iF~t. ~2: :m:;' :;,x· -- ;~;,.~" T';'::) \;;:::. . 

75011 Urz~dy wojew6dzkie 

Urzetd Miasta I:..odzi 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacj~ zadan biet"lcych z zakresu 
administracji rZ"ldowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi"lzkom gmin, zwiCjzkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

zadania z zakresu spraw obywate/skich 

75411 Komendy powiatowe Paristwowej Strazy Pozarnej 

lmi~lIry 
og6/em 

-7464,40 

-7464,40 

-7464,40 

-7464,40 

43000,00 

43000,00 

43000,00 

43 000,00 

-102733,01 

-102733,01 

-102733,01 

-102733,01 

-55640,00 

GMINA 

poroZ\Jmienia porozumienia 
ladmioistracj<\ mi~d2:Y j.$.t. 

rl<\dow<\ ' 

43 OOo,~~ 

43000,00 

43000,00 

43000,00 

43 000,00 

-102733,01 

-102733,01 

-102733,01 

-102733,01 

Zafqcznik Nr 1 
do Zarzqdzenia Nr 'dBS IVIII/20 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia J... S maja 2020 r. 

POWIAT 

wtasne zlecone porozumienia porolumienia 
l admini$tracj<\ mj~dlyj.5.l. 

rl<\dow<\ 

-7464,40 

-7 464,40 

-7464,40 

-7464,40 

-55640,00 



UrzCld Miasta todzi 

2110 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezqce z zakresu administracj i 
rZqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

komenda miejska panstwowej straiy pOiamej 

851 Ochrona zdrowia 

85156 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla os6b nieobj~tych 
obowiC\zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

UrzCld Miasta todzi 

2110 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezqce z zakresu administracji 
rZqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

skladki na ubezpieczenia zdrowotne oraz swiadczenia d/a os6b nie objf?tych obowiqzkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego - osoby bezrobotne 

skladki na ubezpieczenia zdrowotne oraz swiadczenia d/a os6b nie objf?tych obowiqzkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego - osoby ma/o/etnie 

85202 Domy pomocy spotecznej 

UrzCld Miasta todzi 

2130 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ biezqcych zadan wtasnych 
powiatu 

na domy pomocy spo/ecznej 

85203 Osrodki wsparcia 

UrzCld Miasta todzi 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu 
administracji rZqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

osrodki wsparcia 

85213 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajC\ce niekt6re 
swiadczenia z pomocy spotecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczC\ce w zaj~ciach w centrum integracji spotecznej 

UrzCld Miasta todzi 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan biezqcych gmin 
(zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych) 

na finansowanie skladek na ubezpieczenia zdrowotne 

85214 Zasitki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 

UrzCfd Miasta todzi 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wtasnych zadan biezqcych gmin 
(zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych) 

na dofinansowanie wyplat zasilk6w okresowych z pomocy spo/ecznej 

85216 Zasitki state 

UrzCld Miasta todzi 

2 

-55640,00 -55640,00 

-55640,00 -55640,00 

-55640,00 -55640,00 

241400,00 241400,00 

247400,00 247400,00 

247400,00 247400,00 

247400,00 247400,00 

219200,00 219200,00 

28200,00 28200,00 

-74592,00 -74592,00 

-74592,00 -74592,00 

-74592,00 -74592,00 

-74592,00 -74592,00 

362957,00 362957,00 

362957,00 362957,00 

362957,00 362957,00 

362957,00 362957,00 

54862,00 54862,00 

54 862,00 54 862,00 

54862,00 54862,00 

54862,00 54862,00 

-333813,00 -333813,00 

-333813,00 -333813,00 

-333813,00 -333 813,00 

-333813,00 -333813,00 

-292460,00 -292460,00 

-292460,00 -292460,00 



2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ wlasnych zadari biezqcych gmin 
(zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych) 

na finansowanie wyplat zasilk6w stalych z pomocy spolecznej 

85219 Osrodki pomocy spotecznej 

UrzCJ.d Miasta todzi 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ wlasnych zadari biezqcych gmin 
(zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych) 

na osrodki pomocy spolecznej 

85230 Pomoc w zakresie dozywiania 

UrzCJ.d Miasta todzi 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ wlasnych zadari biezqcych gmin 
(zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych) 

na pomoc w zakresie dotywiania 

853 Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej 

85321 Zespoty do spraw orzekania 0 niepetnosprawnosci 

UrzCJ.d Miasta todzi 

2110 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biezqce z zakresu administracji 
rZqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

zespoly do spraw orzekania 0 niepelnosprawnosci 

855 Rodzina 

85501 $wiadczenie wychowawcze 

UrzCJ.d Miasta t.odzi 

2060 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biezqce z zakresu administracji 
rZqdowej zlecone gminom (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) , zwiqzane z 
realizacjq swiadczenia wychowawczego stanowiqcego pomoc paristwa w wychowywaniu 
dzieci 

swiadczenia wychowawcze 

85502 $wiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego 

UrzCJ.d Miasta t.odzi 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu 
administracji rZqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

swiadczenia rodzinne 

85504 Wspieranie rodziny 

UrzCJ.d Miasta todzi 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu 
administracji rZqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

3 

-292460,00 -292460,00 

-292460,00 -292460,00 

-294000,00 -294 000 ,00 

-294000,00 -294 000,00 

-294 000 ,00 -294 000,00 

-294000,00 -294000,00 

-796366,00 -796366,00 

-796366,00 -796366,00 

-796366,00 -796366,00 

-796366,00 -796366,00 

72375,00 72375,00 

72375,00 72375,00 

72375,00 72375,00 

72 375,00 72 375,00 

72375,00 72375,00 

41 321419,00 41 451 673,00 -123254,00 

36617 087,00 36 617 087 ,00 

36617087,00 36 617 087,00 

36617 087 ,00 36617 087,00 

36617087,00 36 617 087,00 

4306210,00 4306210,00 

4306210,00 4306210,00 

4306210,00 4306210,00 

4306210,00 4306210,00 

538367,00 527581 ,00 10786,00 

538367,00 527581,00 10786,00 

527581 ,00 527581 ,00 



wspieranie rodziny 

2110 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezqce z zakresu administracji 
rzqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

wspieranie rodziny 

85508 Rodziny zast~pcze 

UrzCld Miasta todzi 

2160 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezqce z zakresu administracji 
rzqdowej zlecone powiatom, zwiqzane z realizacjq dodatku wychowawczego, dodatku do 
zryczaltowanej kwoty oraz dodatku w wysokosci swiadczenia wychowawczego stanowiqcych 
pomoc panstwa w wychowywaniu dzieci 

rodziny zastf?Pcze 

85510 Dzialalnosc plac6wek opiekunczo-wychowawczych 

UrzCld Miasta todzi 

2160 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezqce z zakresu administracji 
rZqdowej zlecone powiatom, zwiqzane z realizacjq dodatku wychowawczego, dodatku do 
zryczaltowanej kwoty oraz dodatku w wysokosci swiadczenia wychowawczego stanowiqcych 
pomoc panstwa w wychowywaniu dzieci 

dzialalnosc plac6wek opiekunczo-wychowawczych 

85513 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajC\ce niekt6re 
swiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 0 swiadczeniach rodzinnych oraz 
za osoby pobierajC\ce zasilki dla opiekun6w, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 
kwietnia 2014 r. 0 ustaleniu i wyplacie zasilk6w dla opiekun6w 

UrzCld Miasta todzi 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu 
administracji rZqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia rodzinne, zgodnie z 
przepisami ustawy 0 swiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajqce zasilki dla opiekun6w, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 0 ustaleniu i wyplacie zasilk6w dla opiekun6w 

4 

527581,00 527581,00 

10786,00 10786,00 

10786,00 10786,00 

-81 354,00 -81 354,00 

-81354,00 -81354,00 

-81 354,00 -81 354,00 

-81354,00 -81354,00 

-52686,00 -52686,00 

-52686,00 -52686,00 

-52686,00 -52686,00 

-52686,00 -52686,00 

795,00 795,00 

795,00 795,00 

795,00 795 ,00 

795,00 795,00 

40 Hi1944,6~ j, -16.61 .177,00 41111 89~,99 c 13341.6,69 



PLAN WYDATKOW 

ZMIANY PLANU ORAZ W PLANIE WYDATKOW NA 2020 ROK 

Dzial Wy$zc~eg6Inienie 

Biuro ds. Zarz~dzania Kadrami 

700 • Gospodarka mieszkaniowa 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 

000359- Gospodarowanie nieruchomosciami Skarbu Panstwa 
002 

Urzqd Miasta todzi 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 

750 ~Adm1nistraeja publiczna 
*' """"*' _!'m._ 

75011 Urz~dy wojew6dzkie 

000340- zadania z zakresu spraw obywatelskich 
009 

Urzqd Miasta todzi 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 

SIURO OS. ZARV\DzANlA ~KAORAMI 
OG6tEM WYOAIK1 

Centrum Swiadczeri Socjalnych 

855 . Rodzina 

85501 Swiadczenie wychowawcze 

000400- Funkcjonowanie jednostki 
001 

Centrum Swiadczen Socjalnych 

Zmiany 

Sfera ., og~em 

-7 :464;40\1 

-7464,40 

6 
-7464,40 

-7464,40 

-7464,40 

.102733.01 1 

-102733,01 

14 
-102733,01 

-102733,01 

-116616,01 

13883,00 

·110 197,41 ~ 

41451 '673,00 

36617087,00 

10 
84297,00 

84297,00 

GMINA 

wlasne porozumienia porozumienia 
z administracjC\ mi~dzyj ;s.t. 

rz"doWit 

.......... _-...-........ ......- ....... --......... 
-102733.01 

_ ___ .......,.=~' ............... ~ .. ~ ·.w.~ 

·102733,01 

-102733,01 

-102733,01 

-116616,01 

13883,00 

-102733,01 

- 41 451 673,00 

- 36 617 087,00 

84297,00 

84297,00 

Zafqcznik 2 
do Zarzqdzenia Nr l(~g5'NIIi/20 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia .2. 9 maja 2020 r. 

POWIAT 

wtasne zlecone porozumienia porozumienia 
z administracjC\ mi~dzy j;s.t 

rz"dowCl 

-7464,40 

·7464,40 

-7464,40 

-7464,40 

-7464,40 

-7464.40 



2 

4210 Zakup material6w i wyposatenia 65262,00 65262,00 

4260 Zakup energii 19035,00 19035,00 

000400- Utrzymanie jednostki 10 
36 532 790,00 36 532 790,00 

OO~ 

Centrum Swiadczen Socjalnych 36532790,00 36532790,00 

3110 Swiadczenia spoleczne 36305842,00 36305842,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 188523,00 188523,00 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 33697,00 33697,00 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 4728,00 4728,00 

85502 Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 4306210,00 4306210,00 
spotecznego 

000401- Funkcjonowanie jednostki 10 
70703,00 70703,00 

001 

Centrum Swiadczen Socjalnych 70703,00 70703,00 

4210 Zakup material6w i wyposatenia 54738,00 54738,00 

4260 Zakup energii 15965,00 15965,00 

000401- Utrzymanie jednostki 10 
4235507,00 4235507,00 

002 

Centrum Swiadczen Socjalnych 4235507,00 4235507,00 

3110 Swiadczenia spoleczne 4177024,00 4177024,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 48528,00 48528,00 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 8730,00 8730,00 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 1225,00 1225,00 

85504 Wspieranie rodziny 527581,00 527581,00 

000397- Wyplata 5wiadczen i koszty realizacji rzCfdowego programu Dobry Start 10 
527581,00 527581,00 

063 

Centrum Swiadczen Socjalnych 527581 ,00 527581 ,00 

3110 Swiadczenia spoleczne 509995,00 509995,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 14666,00 14666,00 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 2561,00 2561,00 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 359,00 359,00 

85513 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajC\ce 
niekt6re swiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 0 

swiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajC\ce zasitki dla 795,00 795,00 
opiekun6w, zgodnie z przepisarni ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 0 
ustaleniu i wyptacie zasitk6w dla opiekun6w 

000126- Oplacenie skladek zdrowotnych za osoby pobierajCfce 5wiadczenia i zasilki 10 
795,00 795,00 

001 

Centrum Swiadczen Socjalnych 795,00 795,00 



4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 

CENTRUMSWIADCZEN SOCJALNYCH 
OGOtEM WYDATKI 

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej 

754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 

75411 Komendy powiatowe Panstwowej Strazy Pozarnej 

000207- Utrzymanie jednostki 
002 

3070 

4010 

4020 

4180 

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej 

Wydatki osobowe niezaliczone do uposaten wyplacane tolnierzom i 
funkcjonariuszom 

Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 

Wynagrodzenia osobowe czlonk6w korpusu slutby cywilnej 

R6wnowatniki pieni({Jtne i ekwiwalenty dla tolnierzy i funkcjonariuszy oraz 
pozostale naletnosci 

KOMENDA MIEJSKA PANSTWOWEJ STRA2:y POZARNEJ 
OGOtEMWYDATKI ' 

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w t.odzi 

85156 

000127-
001 

4130 

85213 

000282-
001 

4130 

85214 

000406-
001 

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla os6b 
nieobj~tych obowiC\zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

Oplacenie skladek zdrowotnych za wychowank6w pJac6wek opiekuflczo
wychowawczych 

Jednostki pomocy spotecznej podlegte MOPS 

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajC\ce 
niekt6re swiadczenia z pomocy spotecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczC\ce w zaj~ciach w centrum integracji spotecznej 

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za 5wiadczeniobiorc6w 
pomocy spolecznej 

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w todzi 

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 

Zasitki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

Dofinansowanie zadafl wlasnych gminy w zakresie wyplat zasilk6w 
okresowych 

3 

795,00 795,00 

41 451 673,00 - 41 451 673,00 

-55640,00 -55640,00 

-55640,00 -55640,00 

-55640,00 -55640,00 

-55640,00 -55640,00 

15700,00 15700,00 

30,00 30,00 

30,00 30,00 

-71400,00 -71400,00 

~~_~M·"_·.'·"~····",M·M·"~_~~··'".····_' ..... ·M~ ... _~';~~~"'~~~.:'\;"~_:_w_w~ r~' 

-55640,00 

18200,00 

18200,00 18200,00 

10 
18200,00 18200,00 

18200,00 18200,00 

18200,00 18200,00 

54862,00 54862,00 

10 
54862,00 54862,00 

54862,00 54862,00 

54862,00 54862,00 

-333813,00 -333813,00 

10 
-333813,00 -333813,00 



4 

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w todzi -333813,00 -333813,00 

3110 $wiadczenia spoleczne -333813,00 -333813,00 

85216 Zasitki stale -292460,00 -292460,00 

000406- Zasilki stale wyplacane z pomocy spolecznej 10 
-292460,00 -292460,00 

003 

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w todzi -292460,00 -292460,00 

3110 $wiadczenia spoleczne -292460,00 -292460,00 

85219 Osrodki pomocy spolecznej -294000,00 -294000,00 

000221- Funkcjonowanie jednostki 10 
-294000,00 -294000,00 

001 

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w todzi -294000,00 -294000,00 

4210 Zakup material6w i wyposatenia -32340,00 -32340,00 

4260 Zakup energii -67861,00 -67861,00 

4410 Podr6te slutbowe krajowe -193799,00 -193799,00 

85230 Pomoc w zakresie dozywiania -796366,00 -796366,00 

000345- Wie/o/etni rz(fdowy program POSltEK W SZKOLE / W DOMU 10 
-796366,00 -796366,00 

003 

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w todzi -796366,00 -796366,00 

3110 $wiadczenia spoleczne -796366,00 -796366,00 

853 ~r.pozostafe zadania w zakresie polityki spotecznej tt ~l 72375,00 : -:1 72375,00 

85321 Zespoiy do spraw orzekania 0 niepelnosprawnosci 72375,00 72375,00 

001191- Utrzymanie Miejskiego Zespolu ds. Orzekania 0 Niepelnosprawnosci 10 
72375,00 72 375,00 

001 

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w todzi 72 375,00 72 375,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70564,00 70564,00 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1811,00 1811,00 

11"""'855 ,IRodzlna -123254;00(1 :123254,00 
ik ,\ 

85504 Wspieranie rodziny 10786,00 10786,00 

000397- Rea/izacja rz(fdowego programu Dobry Start 10 
10786,00 10786,00 

064 

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w todzi 10786,00 10786,00 

3110 $ wiadczenia spoleczne 10500,00 10500,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 238,00 238,00 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 42,00 42,00 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 6,00 6,00 



85508 Rodziny zast~pcze 

000273- Dodatek wychowawczy - rodziny zast~pcze 
002 

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w todzi 

3110 Swiadczenia spoleczne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 

85510 Dziatalnosc plac6wek opiekunczo-wychowawczych 

000136- Dodatek do zryczaltowanej kwoty - plac6wki opiekunczo-wychowawcze 
003 

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w todzi 

3110 Swiadczenia spoleczne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 

000397- dodatek w wysokosci swiadczenia wychowawczego - plac6wki 
085 opiekunczo-wychowawcze 

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w todzi 

3110 Swiadczenia spoleczne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 

Powiatowy Urz"d Pracy w t.odzi 

85156 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla os6b 
nieobj~tych obowi,\zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

000111-
007 

4130 

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla os6b nie 
objetych obowictzkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

Powiatowy Urzqd Pracy w todzi 

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 

:g~[~~~~~e!~'! 
Wydzial Edukacji 

5 

-81354,00 -81354,00 

10 -81354,00 -81354,00 

-81 354,00 -81 354,00 

-80549,00 -80549,00 

-671,00 -671,00 

-1 17,00 -117,00 

-17,00 -17,00 

-52686,00 -52686,00 

10 
-7392,00 -7392,00 

-7392,00 -7392,00 

-7319,00 -7319,00 

-61,00 -61,00 

-11,00 -11,00 

-1,00 -1,00 

10 
-45294,00 -45294,00 

-45294,00 -45294,00 

-44846,00 -44846,00 

-374,00 -374,00 

-65,00 -65,00 

-9,00 -9,00 

219200,00 219200,00 

10 
219200,00 219200,00 

219200,00 219200,00 

219200,00 219200,00 



851@ ;i;;t()chronazdrowia @h, 
-, ... .,.,: ~.- .,'. ,-.'.-' 

85156 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla os6b 
nieobj~!ych obowiC\zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

000111- Skladki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczni6w nie pozostaj<tcych na 
006 wy/<tcznym utrzymaniu osoby p'Jdlegaj<tcej ubezpieczeniu 

Jednostki edukacyjne 

4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 

WYDZIAt. EDUKACJI 
OGCt.EM WYDATKI 

~.::«,: .,,;;.;::.::;:::~~;:;:~::::;:::::~;:0:.;:;;;;:~;;;:~::;:::iliM:.;: :.::~:;:-::;' 

Wydziaf Gospodarki Komunalnej 

710s, tjOzicUalnosc ustugowa 

71035 Cmentarze 

000363- Utrzymanie grob6w i cmentarzy wojennych na terenie I:odzi 
003 

Urzqd Miasta todzi 

4270 Zakup uslug remontowych 

4300 Zakup uslug pozostalych 

Wydziaf Zdrowia i Spraw Spofecznych 

85202 Domy pomocy spotecznej 

000196- Funkcjonowanie jednostki 
001 

Jednostki pomocy spotecznej podlegle WZiSS 

4210 Zakup materia/6w i wyposatenia 

85203 Osrodki wsparcia 

000397- prowadzenie srodowiskowych dom6w samopomocy 
010 

Urzqd Miasta todzi 

Dotacje cetowe z budtetu jednostki samorzqdu terytoriatnego, udzietone w trybie 
2360 art. 221 ustawy, na finansowanie tub dofinansowanie zadafl zteconych do 

realizacji organizacjom prowadzqcym dzialatnosc potytku publicznego 

)~OWI~T$pRJ;:W'WP:' 
;QG9t.eMW¥pATK!/i' 'lSi;;';' 

10 

5 

10 

10 

6 

10,000;00 ; 10000;00 

10000,00 10000,00 

10000,00 10000,00 

10000,00 10000,00 

10 000,00 10 000,00 

10000,00 10000,00 

43000,00 43,000,00 

43000,00 43000,00 

43000,00 43000,00 

43000,00 43000,00 

35 000,00 35 000,00 

8 000,00 8 000,00 

-74592,00 -74592,00 

-74592,00 -74592,00 

-74592,00 -74592,00 

-74592,00 -74592,00 
........ , .... , ... ·,· ... w'""n'<·~·.· ...... ,,·.· ..... ·,'"""w· ... ·· ... ·"WA· .. ···• ..... ,"',···w 

362957,00 362957,00 

362957,00 362957,00 

362957,00 362957,00 

362957,00 362957,00 



7 

OGOt.EM WYDAJKI ;< 40151944,59 -1661777,00 41 711896;99 43 000,00 ·74592,00 133416,60 


