
ZARZl\DZENIE Nr ~49Q, NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia 20 pazdziernika 2019 r. 

w sprawie zmian budzetu 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, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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.l 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 2245) oraz uchwaly Nr 111167/18 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: 

§ 1.1. Zwiykszam budzet miasta Lodzi na 2019 rok z tytulu dochod6w i wydatk6w, 0 

kwoty 90.526 zl zgodnie z decyzj'l Wojewody L6dzkiego FB - 1.3111.2.307.2019 
z 4 pazdziemika 2019 r. 

2. Zmniejszam budzet miasta Lodzi na 2019 rok z tytulu dochod6w i wydatk6w, 0 kwoty 
14.477 zl zgodnie z decyzj'l Wojewody L6dzkiego FB - 1.3111.2.307.2019 z 4 pazdziemika 
2019 r. 

3. Zmian w dochodach dokonujy zgodnie z za1'lcznikiem nr 1. 

4. Zmian w wydatkach dokonujy zgodnie z za1'lcznikiem nr 2. 

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



Za~qcznik Nr 1 
do Zarzqdzenia Nr 249~ NIIi/19 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia 30 pazdziernika 2019 r. 

DOCHODY OGOt.EM BUDZETU MIASTA t.ODZI NA 2019 ROK WG ZRODEt., Z 
PODZIAt.EM NA DOCHODY BIEZACE I MAJATKOWE - ZMIANA 

Zmiana planu GMINA POWIAT 

Klasyfl Wyszczeg61nienie na 2019 rok wla.na zlacona porozumianla porozumlania wla.na zlecone porozumlenia porozumlenia 

kacja z adminlstracjll mil/dzyj.s.t. z admlni.tracjll mil/dzyj .•. t. 
rzlIdowll rzlIdowll 

DOCHODY BIEZ)\CE 76049,00 90526,00 -14477,00 

801 O~wlata i 76049,00 90526,00 -14477,00 

wychowanie 

80153 Zapewnienie 76049,00 90526,00 -14477,00 

uczniom prawa do 
bezptatnego 
dost~pu do 
podr~cznik6w, 
material6w 
edukacyjnych lub 
material6w 
cwiczeniowych 

2010 Dotacje celowe 90526,00 90526,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na realizacjr; 
zadan bietqcych z 
zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych 
zadan zleconych 
gminie (zwiqzkom 
gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) 
ustawami 

2110 Ootacje celowe -14477,00 -14477,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na zadania 
bietqce z zakresu 
administracji rzqdowej 
oraz inne zadania 
zlecone ustawami 
realizowane przez 
powiat 

OG6lEM DOCHODY 76049,00 90526,00 -14477,00 

DOCHODY BIEZ,l\CE 76049,00 90526,00 -14477,00 



Zatqcznik Nr 2 
do Zarzqdzenia Nr ~~g'Z NIII/19 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia 50 pazdziernika 2019 r. 

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

Klasyfi 
kacja 

801 

80153 

000775-
001 

000775-
002 

000775-
003 

Wyszczeg61nienie 

O~wiata I 
wychowanle 

Zapewnienie 
uczniom prawa do 
bezptatnego 
dost~pu do 
podr~cznik6w, 
material6w 
edukacyjnych lub 
material6w 
twiczeniowych 

biezlfce 

- dotacje na zadania 
biezqce 

- wydatki jednostek 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
reaJizacjq ich 
statutowych zada'" 

Obsluga dotacji 
ce/owejna 
sfinansowanie koszt6w 
wyposatenia szk61 w 
podrf;czniki oraz 
materialy edukacyjne i 
cwiczeniowe 

biezlfce 

- wydatki jednostek 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 
statutowych zada'" 

Dotacja celowa na 
~fimm~ow~milj} Ro~zlow 
wyposatenia w 
podrf;czniki oraz 
materialy edukacyjne i 
cwiczeniowe plac6wek 
niezaliczanych do 
sektora finans6w 
publicznych 

biezlfce 

- dotacje na zadania 
biezqce 

Wyposatenie szk61 w 
podrf;czniki oraz 
materialy edukacyjne i 
cwiczeniowe 

biezlfce 

- wydatki jednostek 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
reaJizacjq ich 
statutowych zada'" 

OG6tEM WYDATKI 

biez,\ce 

- dotacje na zadania biez<\ce 

- wydatki jednostek budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 
statutowych zada" 

Zmiana planu 

na 2019 rok 

76049,00 

76049,00 

76049,00 

-8049,18 

84098,18 

84098,18 

753,53 

753,53 

753,53 

753,53 

-8049,18 

.8049,18 

-8049,18 

83344,65 

83344,65 

83344,65 

83344,65 

76049,00 

76049,00 

-8049,18 

84 098,18 

84 098,18 

wtasne 

GMINA 

zlecone porozumlenia porozumienia 
z admlnistracjll mi4!dzy j.s.t. 

rzlldoWl\ 

90526,00 

90526,00 

90526,00 

11513,70 

79012,30 

79012,30 

896,35 

896,35 

896,35 

896,35 

11513,70 

11513,70 

11513,70 

78115,95 

78115,95 

78115,95 

78115,95 

90526,00 

90 526,00 

11513,70 

79012,30 

79012,30 

POWIAT 

wlasne zlecone porolumlenia porozumienia 
z admlnistracjll ml,dzy j.s.t. 

rzlldoWII 

-14477,00 

-14477,00 

-14477,00 

-19562,88 

5085,88 

5085,88 

-142, 82 

-142,82 

-142,82 

-142,82 

-19562,88 

-19562,88 

-19562,88 

5228,70 

5228,70 

5228,70 

5228,70 

-14477,00 

.14477,00 

-19562,88 

5085,88 

5085,88 


