
ZARZ1\DZENIE Nr a261 NIIII19 

PREZYDENTA MIAST A LODZI 

z dnia g paidziernika 2019 r. 

w sprawie zmian w budzecie miasta Lodzi na 2019 rok. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

5 czerwca 1 998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 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) oraz uchwaly Nr IIII67118 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. Dokonuje siy przeniesienia wydatk6w w kwocie 26.486 zl z rezerw celowych 

budzetu miasta Lodzi na 2019 rok na wydatki biezqce, zgodnie z zalqcznikiem do 

zarzqdzenia. 

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania i podlega ogloszeniu zgodnie 

z przeplsaml. 



Zatqcznik 
do Zarzqdzenia NrJl6i NIII/19 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia it pazdziernika 2019 r 

WYOATKI OGOt.EM BUOZETU MIASTA t.OOZI NA 2019 ROK 
WEOt.UG OZIAt.OW I ROZOZIAt.OW KLASYFIKACJI 
BUOZETOWEJ - ZMIANA 

Zmlana planu 
GMINA POWIAT 

Klasyfl Wyszczeg61nlenle na 2019 rok wtasne zlecone porozumienia porozumlenla wtasne zlecone porozumlel1la porozumienla 
kacJa z admll1istracjll mi,dzyj .•. t. z admil1lttracjll m"dzy j ... L 

rzlldoWII rzlldoWll 

758 R6:tne rozllczenla ·26486 ·16486 ·10000 

75818 Rezerwy og61ne i 
-26486 -16486 -10000 

eel owe 

biezifce ·26486 ·16486 ·10000 

- wydatki jednostek -26486 -16486 -10000 budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich -26486 -16486 -10000 
statutowych zadan 

Rezerwa cetowa na 
000262- wydatki w zakresie 

-10000 -10000 002 po/ityki spo/ecznej i 
rodziny 

biezifce ·10000 ·10000 

- wydatki jednostek -10 000 -10000 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -10000 -10000 
statutowych zadan 

Rezerwa cetowa na 
obowiqzkowe p/atnosci 
w tym wynikajqce z 
wyp/at odszkodowan, 

000265- koszt6w sqdowych i 

005 
wyrok6w tub ug6d oraz -11386 -11386 
zwrot6w srodk6w i 
korekt finansowych 
zwiqzanych z 
dofinansowaniem 
zewn~trznym 

biezifce ·11386 ·11386 

- wydatki jednostek -11386 -11386 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich -11386 -11386 
statutowych zadan 

Rezerwa cetowa na 
zadania bietqce 

000265- dofinansowane tub -5100 -5100 
020 ptanowane do 

rea/izacji ze srodk6w 
zewn~trznych 

biezifce ·5100 -5100 

- wydatki jednostek -5100 -5100 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich -5100 -5100 
statutowych zadan 

852 Pomoc spoleczna 10000 10000 

85202 Domy pomoey 10000 10 000 
spoteeznej 

biezifce 10000 10000 

- wydatki jednostek 10000 10000 
budzetowych 
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- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 10000 10000 
statutowych zadan 

000196- Funkcjonowanie 10000 10000 
001 jednostki 

biezqce 10000 10000 

- wydatki jednostek 10000 10000 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 10000 10000 
statutowych zadan 

900 Gospodarka 
komunalna i 11386 11386 
ochrona 
srodowiska 

90004 Utrzymanie zieieni 
w miastach i 11386 11386 

gminach 

biezqce 11386 11386 

- wydatki jednostek 11386 11386 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 11386 11386 
statutowych zadan 

000248- Funkcjonowanie 11386 11386 
001 jednostki 

biezqce 11386 11386 

- wydatki jednostek 11386 11386 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 11386 11386 
statutowych zadan 

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa 5100 5100 

narodowego 

92116 Biblioteki 5100 5100 

biezqce 5100 5100 

- dotacje na zadania 5100 5100 
biezC\ce 

Biblioteki 
000307- (dofinansowanie 5100 5100 

024 inicjatyw kulturalno-
artystycznych) 

biezqce 5100 5100 

- dotacje na zadania 5100 5100 
biezC\ce 

OGOtEM WYDATKI 0 0 0 

biezl\ce 0 0 

- dotacje na zadania biezC\ce 5100 5100 

- wydatki jednostek budzetowych -5100 -5100 

- wydatki zwiC\zane z 
realizacjl:! ich -5100 -5100 
statutowych zadan 


