
ZARZ1\DZENIE Nr ~~~1 NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 30 wrzesnia 2019 r. 

w sprawie zmian w planie finansowym Urz~du Miasta Lodzi na 2019 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 2019 r. poz. 506 i 1309) 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), art. 247 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz 
uchwaly Nr 1II/67118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia budzetu Miasta Lodzi na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2019 r. poz. 609) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Dokonujy zmiany w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2019 rok, zgodnie 
z za1'lcznikiem. 

§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam kierownikowi kom6rki organizacyjnej Urzydu 
Miasta Lodzi, wymienionej w za1'lczniku. 

§ 3. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania . 

. ' ..... , ...... ..,.., ~" ...... 

\,z .. ... / ,/Hanna ZDANOWSKA 
""'.~,~ ...... _____ .. ,~".,."J-* 



PLAN WYDATKOW 

ZMIANY PLANU ORAZ W PLANIE WYDATKOW NA 2019 ROK 

Dzial Wyszczeg6lnienie 

Wydziat Edukacji 

801 Oswiata i wychowanie 

80152 Realizacja zadan wymagajClcych stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i mtodziezy w gimnazjach i klasach 
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szk6t, 
liceach og6lnoksztatcClcych, technikach, branzowych szkotach I stopnia i 
klasach dotychczasowej zasadniczej szkoty zawodowej prowadzonych w 
branzowych szkotach I stopnia oraz szkotach artystycznych 

Sfera 

000320- Zadania wymagaj<tce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 3 
002 pracy dla uczni6w w szkolach zawodowych niepublicznych 

Urz~d Miasta todzi 

2540 Dotacja podmiotowa z budtetu dla niepub/icznej jednostki systemu o5wiaty 

000712- Zadania wymagaj<tce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 3 
003 pracy dla uczni6w w szkolach braniowych Ii" stopnia niepublicznych 

Urz~d Miasta todzi 

2540 Dotacja podmiotowa z budtetu dla niepub/icznej jednostki systemu o5wiaty 

WYDZIAt. EDUKACJI 
OG6t.EM WYDATKI 

OG6t.EM WYDATKI 

Zmiany 

og6tem 

-4550,00 

-4550,00 

-4550,00 

" 550,00 

4550,00 

4550,00 

GMINA 

wtasne zlecone porozumienia porozumienia 
z administracicl mitdzy j.s.t. 

fZlIdowll 

Zalqcznik 
do Zarzqdzenia Nrt.2.31 NIII/19 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia ?Owrzesnia 2019 r. 

wlasne 

-4550,00 

-4550,00 

-4550,00 

" 550,00 

4550,00 

4550,00 

POWIAT 

zJecone porozumienia 
z administracjll 

rzlldowlI 

porozumienia 
miftdzy j.s.t. 


