
ZARZi\DZENIE Nr 41 gg NIIII20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia :l 9 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 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. 1 
i art. 259 ust. 1 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 XVIIII727119 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 nast~puje: 

§ 1. Dokonuje siy przeniesienia wydatk6w w kwocie 214.989 zl z rezerw celowych 
budzetu miasta Lodzi na 2020 rok na wydatki biez'lce i maj'ltkowe, zgodnie z za1'lcznikiem 
do zarz'ldzenia. 

§ 2. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania i podlega ogloszeniu zgodnie 
z przepisami. 



Za~qcznik 

do Zarzqdzenia Nr'iJ8SNIIi/20 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia .l ~ maja 2020 

WYOATKI OGOt.EM BUOZETU MIASTA t.OOZI NA 2020 ROK 
WEOt.UG OZIAt.OW I ROZOZIAt.OW KLASYFIKACJI 
BUOZETOWEJ - ZMIANA 

Klasyfi 
kacja 

600 

60015 

000470-
001 

710 

71002 

000246-
001 

000246-
002 

758 

75818 

Wyszczeg61nienie 

Transport i 
fi\cznosc 

Drogi publiczne w 
miastach na 
prawach powiatu 
(w rozdziale nie 
ujmuje si~ 
wydatk6w na drogi 
gminne) 

maj{ftkowe 

- inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

Pozyskanie prawa 
wlasnosci bqdi prawa 
uiytkowania 
wieczystego do 
nieruchomosci 
niezbf;dnych pod drogi 

maj{ftkowe 

- inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

Dziafalnosc 
usiugowa 

Jednostki 
organizacji i 
nadzoru 
inwestycyjnego 

biezifce 

- wydatki jednostek 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
reafizacjq ich 
statutowych zadarl 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 
naliczane 

Funkcjonowanie 
jednostki 

biezifce 

- wydatki jednostek 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 
statutowych zadarl 

Utrzymanie jednostki 

biez{fce 

- wydatki jednostek 
budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 
naliczane 

R6zne rozllczenia 

Rezerwy og61ne i 
celowe 

Zmiana planu 

na 2020 rok 

104289,00 

104289,00 

104289,00 

104289,00 

104289,00 

104289,00 

104289,00 

71900,00 

71900,00 

71900,00 

71900,00 

9500,00 

62400,00 

9500,00 

9500,00 

9500,00 

9500,00 

62400,00 

62400,00 

62400,00 

62400,00 

-214989,00 

-214989,00 

wlasne 

71900,00 

71900,00 

71900,00 

71 900,00 

9500,00 

62400,00 

9500,00 

9500,00 

9500,00 

9500,00 

62400,00 

62400,00 

62400,00 

62400,00 

-176189,00 

-176189.00 

GMINA POWIAT 

zlecone porozumienia porozumienia wlasne zlecone porozumienla porozumienia 
z administraci" mi"dzy i.s.t. z admlnistraci" mi,dzy j.s.t. 

rzi\dow" rz"dow" 

104289,00 

104289,00 

104289,00 

104289,00 

104289,00 

104289,00 

104289,00 

-38800,00 

-38800,00 
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biezCjce -110700,00 -71900,00 -38800,00 

- wydatki jednostek 
-110700,00 -71900,00 -38800,00 budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -110700,00 -71900,00 -38800,00 
statutowych zadan 

majCjtkowe -104289,00 -104289,00 

- inwestycje i zakupy 
-104289,00 -104289,00 

inwestycyjne 

Rezerwa ce/owa na 
000262- wydatki w zakresie 

-38800,00 -38800,00 002 polityki spolecznej i 
rodziny 

biezCjce -38800,00 -38800,00 

- wydatki jednostek 
-38800,00 -38800,00 budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -38800,00 -38800,00 
statutowych zadan 

Rezerwa celowa na 
wynagrodzenia 
jednostek 

000264- organizacyjnych w tym 
-62400,00 -62400,00 003 na odprawy 

emerytalno-rentowe 
oraz nagrody 
jubileuszowe 

bieiCjce -62400,00 -62400,00 

- wydatki jednostek 
-62400,00 -62400,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -62400,00 -62400,00 
statutowych zadan 

Rezerwa celowa na 
obowiqzkowe 
platnosci w tym 
wynikajCjce z wyplat 
odszkodowan, 

000265- koszt6w sqdowych i 
-9500,00 -9500,00 005 wyrok6w lub ug6d 

oraz zwrot6w srodk6w 
i korekt finansowych 
zwiqzanych z 
dofinansowaniem 
zewnfitrznym 

biezCjce -9500,00 -9500,00 

- wydatki jednostek 
-9500,00 -9500,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -9500,00 -9500,00 
statutowych zadan 

Rezerwa celowa na 
obowiqzkowe 
platnosci, w tym 
wynikajqce z wyplat 
odszkodowan, 

000509- wyrok6w sqdowych -104289,00 -104289,00 001 lub ug6d oraz zwrot6w 
srodk6w i korekt 
finansowych 
zwiqzanych z 
dofinansowaniem 
zewnt;ltrznym 

majCjtkowe -104289,00 -104289,00 

- inwestycje i zakupy 
-104289,00 -104289,00 

inwestycyjne 

852 Pomoc spoteczna 37800,00 37800,00 

85220 Jednostki 
specjalistycznego 
poradnictwa, 
mieszkania 37800,00 37800,00 

chronione i osrodki 
interwencji 
kryzysowej 

biezCjce 37800,00 37800,00 

- dotacje na zadania 
37800,00 37800,00 

biezqce 

Prowadzenie 
000215- mieszkan chronionych 

37800,00 37800,00 002 dla pelnoletnich 
wychowank6w 
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opuszczajqcych formy 
pieczy zast~pczej 

biez(fce 37800,00 37800,00 

- dotacje na zadania 
37800,00 37800,00 

biezqce 

855 Rodzina 1000,00 1000,00 

85510 Dziatalnosc 
plac6wek 

1 000,00 1000,00 
opiekuriczo-
wychowawczych 

biez(fce 1000,00 1000,00 

- wydatki jednostek 
1000,00 1000,00 budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 1000,00 1000,00 
naliczane 

$rodki przeznaczone 
na zapewnienie 
dodatkowej opieki 
dzieciom w 
plac6wkach 

000136-
opiekunczo-

004 
wychowawczych w 1000,00 1000,00 
zwiqzku z 
wystqpieniem 
zagrotenia 
epidemicznego 
spowodowanego 
chorobq COVID-19 

biez(fce 1000,00 1000,00 

- wydatki jednostek 
1000,00 1000,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 1000,00 1000,00 
naliczane 

OG6lEM WYDATKI 0,00 -66489,00 66489,00 

biezl\ce 0,00 37800,00 -37800,00 

- dotacje na zadania biezqce 37800,00 37800,00 

- wydatki jednostek budzetowych -37800,00 0,00 -37800,00 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -101 200,00 -62400,00 -38800,00 
statutowych zadari 

- wynagrodzenia i 
skladki ad nich 63400,00 62400,00 1000,00 
naliczane 

majl\tkowe -104289,00 104289,00 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne -104289,00 104289,00 


