
ZARZ1\DZENIE Nr 2336 NIII/19 

PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia A5 pazdziernika 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 samorz,!dzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815) w zwi,!zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 

i 1571, 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 2245) 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 nastftpuje: 

§ 1. Dokonuje sit; przeniesienia wydatk6w w kwocie 204.838 zl z rezerw celowych 

budzetu miasta Lodzi na 2019 rok na wydatki biez'!ce i maj'!tkowe, zgodnie z zal,!cznikiem 

do zarz,!dzenia. 

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

z przepISaml. 
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ZaJqcznik 
do Zarzqdzenia Nr!33.GNIII/19 
Prezydenta Miasta todzi 

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

Zmiana planu 
GMINA 

Klasyfl Wyszczeg61nlenie na 2019 rok wlasne zlecone porozumienia porozumienia wlasne 

kacja z administracjll m"dzyj.s.t. 
fZlldoWII 

700 Gospodarka 
115488,00 115488,00 

mieszkanlowa 

70005 Gospodarka 
gruntami i 115488,00 115488,00 
nieruchomosciami 

majlftkow8 115488,00 115488,00 

- inwestycje i zakupy 
115488,00 115488,00 

inwestycyjne 

Nabywanie 
000460- nieruchomosci 

115488,00 115488,00 001 (odszkodowanie za 
drogi) 

majlftkow8 115488,00 115488,00 

- inwestycje i zakupy 
115488,00 115488,00 

inwestycyjne 

758 R6zne rozliczenla ·204 838,00 ·204838,00 

75818 Rezerwy og61ne i 
-204838,00 -204838,00 

celowe 

biezE/ce ·37000,00 ·37000,00 

- wydatki jednostek 
-37000,00 -37000,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -37000,00 -37000,00 
statutowych zadan 

majE/tkowe ·167838,00 .167838,00 

- inwestycje i zakupy 
-167838,00 -167838,00 

inwestycyjne 

Rezerwa celowa na 
000268- zadania zwiqzane z -37000,00 -37000,00 

006 systemem oswiaty, w 
tym edukacji 

biezE/ce ·37000,00 ·37000,00 

- wydatki jednostek 
-37000,00 -37000,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -37000,00 -37000,00 
statutowych zadan 

00050Er Rezerwa celowa na 

001 wydatki zwiqzane z -32350,00 -32350,00 
inicjatywami lokalnymi 

majlftkowe ·32350,00 ·32350,00 

- inwestycje i zakupy 
-32350,00 -32350,00 inwestycyjne 

Rezerwa ce/owa na 
000507- zadania zwiqzane z -20000,00 -20000,00 002 systemem oswiaty, w 

tym edukacji 

majlftkow8 ·20000,00 ·20000,00 

- inwestycje i zakupy 
-20000,00 -20000,00 

inwestycyjne 

Rezerwa celowa na 
000509- wykupy nieruchomosci 

-115488,00 -115488,00 
002 pod inwestycje 

miejskie 

majlftkow8 ·115488,00 .115488,00 

z dnia 4'j pazdziernika 2019 

POWIAT 

zlecone porozumienia porozumienia 
z administracjll ml,dzy i.s.t. 

fZIIdoWIi 
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- inwestycje i zakupy -115488,00 -115488,00 
inwestycyjne 

801 O~wiata I 
57000,00 37000,00 20000,00 

wychowanie 

80101 Szkrny podstawowe 20000,00 20000,00 

biezlfce 20000,00 20000,00 

- wydatki jednostek 
20000,00 20000,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 20000,00 20000,00 
statutowych zadan 

000238- Funkcjonowanie 20000,00 20000,00 001 jednostki 

biezlfce 20000,00 20000,00 

- wydatki jednostek 
20000,00 20000,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 20000,00 20000,00 
statutowych zadan 

80104 Przedszkola 17000,00 17 000,00 

biezlfce 17000,00 17000,00 

- wydatki jednostek 
17 000,00 17000,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 17000,00 17000,00 
statutowych zadan 

000228- Funkcjonowanie 
17000,00 17000,00 001 jednostki 

biezlfce 17000,00 17000,00 

- wydatki jednostek 17 000,00 17 000,00 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 17000,00 17000,00 
statutowych zadan 

80120 Licea 20000,00 20000,00 
og61noksztalcqce 

majlftkowe 20000,00 20000,00 

- inwestycje i zakupy 20000,00 20 000,00 
inwestycyjne 

Modernizacja 

000530-
pomieszczen w XXIX 

406 Liceum 20000,00 20000,00 
Og61noksztalcqcym -
ul. Zelwerowicza 38144 

majlftkowe 20000,00 20000,00 

- inwestycje i zakupy 20000,00 20000,00 
inwestycyjne 

900 Gospodarka 
komunalna I 32350,00 32350,00 
ochrona 
~rodowlska 

90095 Pozostala 32350,00 32350,00 
dzialalnosc 

majlftkowe 32350,00 32350,00 

- inwestycje i zakupy 32350,00 32350,00 
inwestycyjne 

000702- Skwer dla malych i 32350,00 32350,00 007 dutych 

majlftkowe 32350,00 32350,00 

- inwestycje i zakupy 32350,00 32350,00 
inwestycyjne 

OG6lEM WYDATKI 0,00 ·20000,00 20000,00 

bletltce 

majlttkowe ·20000,00 20000,00 

- inwestycje i 
zakupy -20 000,00 20 000,00 
inwestycyjne 


