
ZARZl\DZENIE Nr~590 NIII/20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia A5lipca 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,!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 2020 r. poz. 920), art. 247 ust.1 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 uchwaly 
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. Dokonujy przeniesienia srodk6w w ramach dzialu w zakresie zadan wlasnych 
i zleconych w budzecie miasta Lodzi na 2020 rok zgodnie z zal,!cznikiem. 

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



ZafClcznik 
do ZarzCldzenia Nrt5g0N1I1/20 
Prezyder'lta Miasta todzi 
z dnia liS lipca 2020 r. 

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

Zmiana planu GMINA POWIAT 

Klasyfi Wyszczeg61nienie na 2020 rok wtasne %lel;one potO%ul1'llenl'l porozumienia wt-.ne tie'C:One PQrot;lIl'1ll,,,ijl 
kacja z admlnistratj" mi9dzy j.$.t z adlni!ti~j!jil 

IT.<\doWIl rq~ 

600 Transport i l~cznosc 0,00 0,00 

60095 Pozostala dzialalnosc 0,00 0,00 

biezijce 0,00 0,00 

- 5wi-dczenia na rzecz 
-12000,00 -12000,00 

os6b fizycznych 

-12000,00 -12000,00 

- wydatki Jednostek 12000,00 12000,00 budietowych 

- wyuatki zwiijzane z 
realizacjij ich 12000,00 12000,00 
statutawych zadari 

000244-001 Funkcjanawanie jednastki 12000,00 12000,00 

biezijce 12000,00 12000,00 

- wydatki jednostek 
12000,00 12000,00 budietowych 

- wydatki zW/4zane z 
realizaciij ich 12000,00 12000,00 
statlltawych zada/i 

000244-002 Utrzymanie jednastki -12000,00 -12000,00 

biezijce -12000,00 -12000,00 

- 5wi2 Jczenia na rzecz 
-12000,00 -12000,00 

os6b fizycznych 

754 Bezpieczenstwo 
publiczne i ochrona 0,00 0,00 
przeciwpozarowa 

75411 Komendy powiatowe 
Panstwowej Strazy 0,00 0,00 

Pozarnej 

biezijce 0,00 0,00 

- wydatki jednostek 
0,00 0,00 budietowych 

- v, jdatki zwiijzane z 
realizacjij ich 172801,00 172801,00 
statlltawych zadari 

- wynagrodzenia i skladki 
-172801,00 -172801,00 ad nich naliczane 

000207-001 Funkcjanowanie jednastki 172801,00 172801,00 

biezijce 172801,00 172801,00 

- wydatki Jednostek 
172801,00 172 801,00 budietowych 

- wydatki zwiijzane z 
realizacjij ich 172801,00 172801,00 
statutawych zadari 

000207-002 Utrzym'lnie jednastki -172801,00 -172801,00 

biezijce -172801,00 -172801,00 

- wydatki jednostek -172801,00 -172801,00 
budietowych 

- wynagrodzenia i skladki 
-172801,00 -172801,00 

ad nich naliczane 

851 Ochrona zdrowia 0,00 -5500,00 5500,00 

85149 Programy polityki 
0,00 -5500,00 5500,00 

zdrowotnej 

biezijce 0,00 -5500,00 5500,00 

- wydatki jednostek 
0,00 -5500,00 5500,00 

budietowych 

- wydatki zwiijzane z 
realizacjij ich -5500,00 -5500,00 
statutowych zadaJi 

- wynagradzenia i skladki 
5500,00 5500,00 ad nich naliczane 

p\)f~umiel'\ia 
mitdzy I.U. 
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Program profifaktyki 
000158-002 zaka"en pneumokokowych -5500,00 -5500,00 

wtodzi 

bieiilce -5500,00 -5500,00 

- wydatki jednostek -5500,00 -5500,00 
budZetowych 

- wyJatki zwiijzane z 
realizaCjq ich -5500,00 -5500,00 
statutowych zadan 

000188-001 Promocja zdrowia 5500,00 5500,00 

bieiilce 5500,00 5500,00 

- wydatki jednostek 5 500,00 5500,00 budtetowych 

- wynagrodzenia i skladki 
5500,00 5500,00 od nich naliczane 

926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 

92604 Instytucje kultury 
0,00 0,00 

fizycznej 

bieiilce 0,00 0,00 

- wydatki jednustek 0,00 0,00 
budtetowych 

- wydatki zwiqzane z 
reali7aCffj ich 43800,00 43800,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i skladki 
-43800,00 -43800,00 

od nich naliczane 

000211-001 Funkcjonowanie jednostki 43800,00 43800,00 

bieiilce 43800,00 43800,00 

- wY~ltki jednostek 43800,00 43800,00 
budtetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizaCjq ich 43800,00 43800,00 
statutowych zadan 

000211-002 Utrzymanie jednostki -43800,00 -43800,00 

bieiilce -43800,00 -43800,00 

- wydatki jednostek -43800,00 -43800,00 
budtetowych 

- wynagrodzenia i skladki 
-43800,00 -43800,00 

od nich naliczane 

OGOtEM WYDATKI 0,00 -S 500,00 Ii 500,00 

bie~ce 0,00 -S 500,00 6500,00 

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych -12000,00 -12000,00 

-12000,00 -12000,00 

- wydatki jednostek ~udzetowych 12000,00 6500,00 5500,00 

- wydatki zwi<\za ne z 
realizacj<\ ich statutowych 223101,00 50300.00 
zadan 

- wynagrodzenia i skladki -211 101,00 -43600,00 5500,00 
ad nich nalicza ne 


