
ZARZi\DZENIE Nr L4J ~O NIIII20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 1., ~ 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 
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 nast~puje: 

§ 1. Dokonuje siy przeniesienia wydatk6w w kwocie 24.762 zl z rezerw celowych 
budzetu miasta Lodzi na 2020 rok na wydatki biez'lce, zgodnie z za1'lcznikiem do 
zarz'ldzenia. 

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



Zatqcznik 
do Zarzqdzenia Nr C,J90NIII/20 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia ,2., 8 maja 2020 

WYDATKI OGOt.EM BUDZETU MIASTA t.ODZI NA 2020 ROK 
WEDt.UG DZIAt.OW I ROZDZIAt.OW KLASYFIKACJI 
BUDZETOWEJ - ZMIANA 

Zmiana planu 
GMINA POWIAT 

Klasyfi Wyszczeg61nienie na 2020 rok wiasne zlecone porozumienla porozumienia wiasne zlecone porozumienia porozumienia 

kacja z adminlstracjil mi,dzy j .•. t. z administracjil ml,dzy j.s.t. 
rzildowi\ rz/ldOWiI 

758 R6zne rozliczenia -24762,00 -24762,00 

75818 Rezerwy og61ne i 
-24762,00 -24762.00 

celowe 

bieilfce -24762,00 -24762,00 

- wydatki jednostek -24762,00 -24762,00 
budzetowych 

- wydatki zwi~zane z 
realizacj~ ich -24762,00 -24762,00 
statutowych zadan 

Rezerwa celowa na 
000262- wydatki w zakresie -24762.00 -24 762,00 

002 po/ityki spolecznej i 
rodziny 

biezlfce -24762,00 -24762,00 

- wydatki jednostek 
-24762.00 -24762,00 

budzetowych 

- wydatki zwi~zane z 
realizacj~ ich -24762,00 -24762,00 
statutowych zadan 

852 Pomoc spoteczna 3870,00 3870,00 

85219 Osrodki pomocy 
3870,00 3870,00 

sprnecznej 

biezlfce 3870,00 3870,00 

- wydatki jednostek 3870,00 3870,00 
budzetowych 

- wydatki zwi~zane z 
realizacj~ ich 3870,00 3870,00 
statutowych zadan 

Zakup srodk6w, 
wyposatenia i uslug 
dla prowadzenia 
dzialan w celu 
zapobiegania 

000147-
rozprzestrzenianiu sit; 

013 
choroby COVID-19 3870,00 3870,00 
wywolanej 
koronawirusem SARS-
CoV-20raz 
zapewnienie pomocy 
osobom wymagaj~cym 
wsparcia 

biezlfce 3870,00 3870,00 

- wydatki jednostek 
3870,00 3870,00 

budzetowych 

- wydatki zwi~zane z 
realizacj~ ich 3870,00 3870,00 
statutowych zadan 

855 Rodzina 20892,00 20892,00 

85510 Dziatalnosc 
plac6wek 20892,00 20892,00 

opiekur'lczo-



2 

wychowawczych 

bieiifce 20892,00 20892,00 

- wydatki jednostek 
20892,00 20892,00 budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 20892,00 20892,00 
naliczane 

Srodki przeznaczone 
na zapewnienie 
dodatkowej opieki 
dzieciom w 
p/ac6wkach 

000136- opiekunczo-

004 wychowawczych w 20892,00 20892,00 
zwiqzku z 
wystqpieniem 
zagrotenia 
epidemicznego 
spowodowanego 
chorobq COVID-19 

biezifce 20892,00 20892,00 

- wydatki jednostek 
20892,00 20892,00 budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 20892,00 20892,00 
naliczane 

OG6lEM WYDATKI 0,00 3870,00 ·3870,00 

biez~ce 0,00 3870,00 ·3870,00 

- wydatki jednostek budzetowych 0,00 3870,00 -3870,00 

- wydatki zwictzane z 
realizacict ich -20892,00 3870,00 -24762,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
sktadki od nich 20892,00 20892,00 
naliczane 


