
ZARZi\DZENIE Nr ~~g6 NIIII19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia 00 paidziernika 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 marc a 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, 
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 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: 

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

kwoty 2.141.052 zl zgodnie z decyzjami Wojewody L6dzkiego: 
1) FB - 1.3111.2.319.2019 z 17 paidziemika 2019 r. 54.977 zl, 
2) FB -1.3111.2.327.2019 z 11 pazdziemika 2019 r. 454.570 zl, 
3) FB -1.3111.2.330.2019 z 15 paidziemika 2019 r. 54.585 zl, 
4) FB -1.3111.2.336.2019 z 18 pazdziemika 2019 r. 16.495 zl, 
5) FB -1.3111.2.337.2019 z 21 paidziemika 2019 r. 1.208.398 zl, 
6) FB - 1.3111.2.342.2019 z 22 pazdziemika 2019 r. 352.027 zl, 

2. Zmian w dochodach dokonujy zgodnie z zal'!cznikiem nr 1. 

3. Zmian w wydatkach dokonujy zgodnie z zal,!cznikiem nr 2. 

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



Za~qcznik Nr 1 
do Zarzqdzenia Nr ,e~% 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 

Klasyfi Wyszczeg61nienie na 2019 rok wlRsna zlacone porozumlenia porozumiania wlasne zlacone porozumlenia porozumienla 

kacja z admlnlstracjll mi,dzy j.s.t. z admlnistracjll mi,dzy j.s.t. 
~doWII ~doWII 

DOCHODY BIEZACE 2141 052,00 54585,00 2086467,00 

750 Administracja 1208398,00 1208398,00 

publiczna 

75011 Urz~dy 1208398.00 1208398,00 

wojew6dzkie 

2010 Dotacje celowe 1208398,00 1208398,00 
otrzymane z budietu 
panstwa na realizacj£; 
zadan bieiqcych z 
zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych 
zadan zleconych 
gminie (zwiqzkom 
gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) 
ustawami 

852 Pomoc spoJeczna 54977,00 54 977,00 

85219 Osrodki pomocy 54977,00 54977,00 

spotecznej 

2010 Dotacje celowe 54977,00 54977,00 
otrzymane z budietu 
panstwa na realizacj£; 
zadan bietqcych z 
zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych 
zadan zleconych 
gminie (zwiqzkom 
gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) 
ustawami 

854 Edukacyjna 54585,00 54585,00 

opieka 
wychowawcza 

85415 Pomoc materialna 54585,00 54585,00 

dla uczni6w 0 

charakterze 
socjalnym 

2040 Dotacje celowe 54585,00 54585,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na realizacj£; 
zadan bietqcych gmin 
z zakresu edukacyjnej 
opieki wychowawczej 
finansowanych w 
calosci przez budiet 
panstwa w ramach 
program6w rzqdowych 

855 Rodzina 823092,00 823092,00 

85502 Swiadczenia 16495,00 16495,00 

rodzinne, 
swiadczenie z 
funduszu 
alimentacyjnego 
oraz skladki na 
ubezpieczenia 
emerytalne i 
rentowe z 
ubezpieczenia 
spotecznego 

2010 Dotacje celowe 16495,00 16495,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na realizacj£; 
zadan bieiqcych z 
zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych 
zadan zleconych 
gminie (zwiqzkom 
gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) 
ustawami 

85504 Wspieranie rodziny 454570,00 454570,00 
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2010 Dotacje celowe 454570,00 454570,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na realizacjt; 
zadan bietqcych z 
zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych 
zadan zleconych 
gminie (zwiqzkom 
gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) 
ustawami 

85513 Skladki na 352027,00 352027,00 

ubezpieczenie 
zdrowotne 
oplacane za osoby 
pobierajqce 
niekt6re 
swiadczenia 
rodzinne, zgodnie z 
przepisami ustawy 
o swiadczeniach 
rodzinnych oraz za 
osoby pobierajqce 
zasilki dla 
opiekun6w, 
zgodnie z 
przepisami ustawy 
z dnia 4 kwietnia 
2014 r. 0 ustaleniu i 
wyplacie zasilk6w 
dla opiekun6w 

2010 Dotacje celowe 352027,00 352027,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na realizacjt; 
zadan bietqcych z 
zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych 
zadan zleconych 
gminie (zwiqzkom 
gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) 
ustawami 

OGOlEM DOCHODY 2141052,00 54 585,00 2086467,00 

DOCHODY BIEZ.btCE 2141 052,00 54585,00 2086467,00 



Zafqcznik Nr 2 
do Zarzqdzenia Nr~~96 NIII/19 
Prezyd~nta Miasta todzi 
z dnia.3\) pazdziernika 2019 r. 

WYOATKI OGOtEM BUOZETU MIASTA tOOZI NA 2019 ROK WEOtUG 
OZIAtOW I ROZOZIAtOW KLASYFIKACJI BUOZETOWEJ - ZMIANA 

Zmiana planu 
GMINA POWIAT 

Klasyfi Wyszczeg61nienie na 2019 rok wlasne zlecone porozumlenia porozumlerila wla.ne zlecone porozumienia porozumienia 

kacja z administracjl\ milldzyj .•. t. z administracjl\ mi,dzy j.s.t. 
rzlldowlI rzlldoWl\ 

750 Administracja 1208398,00 1208398,00 
publiczna 

75011 Urz~dy 
1 208398.00 1208398,00 

wojew6dzkie 

biezifce 1208398,00 1208398,00 

- swiadczenia na rzecz 3145,00 3145,00 
os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 1205253,00 1 205253,00 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 132074,00 132074,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 1073179,00 1073179,00 
na/iczane 

000082- Zadania z zakresu 
22114,00 22114,00 

028 spraw obywate/skich 

biezifce 22114,00 22114,00 

- wydatki jednostek 22114,00 22114,00 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 22114,00 22114,00 
statutowych zadan 

000082- Zadania z zakresu 
24047,00 24047,00 

029 spraw obywate/skich 

biezifce 24047,00 24047,00 

- wydatki jednostek 
24047,00 24047,00 budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 24047,00 24047,00 
statutowych zadan 

000082- Zadania z zakresu 
22288,00 22288,00 031 spraw obywate/skich 

biezifce 22288,00 22288,00 

- swiadczenia na rzecz 
1202,00 1202,00 os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 21086,00 21086,00 budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 21086,00 21086,00 
statutowych zadan 

000082- Zadania z zakresu 
25000,00 25000,00 032 spraw obywate/skich 

biezifce 25000,00 25000,00 

- wydatki jednostek 
25000,00 25000,00 budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 25000,00 25000,00 
statutowych zadan 

Zadania z zakresu 
administracji rzqdowej 

000083- zlecone gminie -
2242,00 2242,00 006 zadania z zakresu 

spraw obywate/skich 
(USC) 

biezifce 2242,00 2242,00 

- swiadczenia na rzecz 
1943,00 1 943,00 os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 
299,00 299,00 budzetowych 
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- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 299,00 299,00 
statutowych zadan 

Zadania z zakresu 
administracji rzqdowej 

000083- zlecone gminie -
39528,00 39528,00 

007 zadania z zakresu 
spraw obywatelskich 
(USC) 

biezifce 39528,00 39528,00 

- wydatki jednostek 39528,00 39528,00 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 39528,00 39528,00 
statutowych zadan 

000340- zadania z zakresu 1073179,00 1073179,00 
009 spraw obywatelskich 

biezifce 1073179,00 1073179,00 

- wydatki jednostek 
1073179,00 1073179,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 1073179,00 1073179,00 
naliczane 

852 Pomoc spoleczna 54977,00 54 977,00 

85219 Osrodki pomocy 
54977 ,00 54977,00 

spotecznej 

biezifce 54977,00 54977,00 

- 5wiadczenia na rzecz 54165,00 54165,00 
os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 812,00 812,00 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 812,00 812,00 
statutowych zadan 

000393- Wynagrodzenie za 54977,00 54977,00 
001 sprawowanie opieki 

biezifce 54977,00 54977,00 

- 5wiadczenia na rzecz 
54165,00 54165,00 

os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 
812,00 812,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 812,00 812,00 
statutowych zadan 

854 Edukacyjna 
opieka 54 585,00 54 585,00 
wychowawcza 

85415 Pomoc materialna 
dla uczni6w 0 

54585,00 54585,00 
charakterze 
socjalnym 

biezlfce 54585,00 54585,00 

- 5wiadczenia na rzecz 
54585,00 54585,00 

os6b fizycznych 

000138- Zakup podrlicznik6w 54585,00 54585,00 
002 dla uczni6w 

biezifce 54585,00 54585,00 

- 5wiadczenia na rzecz 
54585,00 54585,00 

os6b fizycznych 

855 Rodzina 823092,00 823092,00 

85502 Swiadczenia 
rodzinne, 
swiadczenie z 
funduszu 
alimentacyjnego 
oraz skladki na 16495,00 16495,00 
ubezpieczenia 
emerytalne i 
rentowe z 
ubezpieczenia 
spotecznego 
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bieiifce 16495,00 16495,00 

- 5wiadczenia na rzecz 
16000,00 16000,00 

os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 495,00 495,00 
budietowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 495,00 495,00 
statutowych zadan 

000401- Funkcjonowanie 
495,00 495,00 

001 jednostki 

bieiifce 495,00 495,00 

- wydatki jednostek 
495,00 495,00 

budietowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 495,00 495,00 
statutowych zadan 

000401-
Utrzymanie jednostki 16000,00 16000,00 

002 

bieiifce 16000,00 16000,00 

- 5wiadczenia na rzecz 
16000,00 16000,00 

os6b fizycznych 

85504 Wspieranie rodziny 454570,00 454570,00 

bieiifce 454570,00 454570,00 

- 5wiadczenia na rzecz 439418,00 439418,00 
os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 
15152,00 15152,00 

budietowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 15152,00 15152,00 
naliczane 

Wyplata swiadczen i 
000397- koszty realizacji 

454570,00 454570,00 
063 rzqdowego programu 

Dobry Start 

bieiifce 454570,00 454570,00 

- 5wiadczenia na rzecz 
439418,00 439418,00 

os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 
15152,00 15152,00 

budietowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 15152,00 15152,00 
naliczane 

85513 Skladki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 
oplacane za osoby 
pobierajqce 
niekt6re 
swiadczenia 
rodzinne, zgodnie z 
przepisami ustawy 
o swiadczeniach 

352027,00 352027,00 
rodzinnych oraz za 
osoby pobierajqce 
zasilki dla 
opiekunow, zgodnie 
z przepisami 
ustawy z dnia 4 
kwietnia 2014 r. 0 

ustaleniu i wyplacie 
zasilkow dla 
opiekunow 

bieiifce 352027,00 352027,00 

- wydatki jednostek 
352027,00 352027,00 

budietowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 352027,00 352027,00 
statutowych zadan 

Oplacenie skladek 
000126- zdrowotnych za osoby 

352027,00 352027,00 001 pobierajqce 
swiadczenia i zasilki 

bieiifce 352027,00 352027,00 

- wydatki jednostek 
352027,00 352027,00 budietowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 352027,00 352027,00 
statutowych zadan 
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OG6lEM WYDATKI 2141052,00 54585,00 2086467,00 

bie!~ce 2141052,00 54585,00 2086467,00 

- swiadczenia na rzecz os6b 567313,00 54585,00 512728,00 
fizycznych 

- wydatki jednostek budzetowych 1573739,00 1573739,00 

- wydatki zwiClzane z 
realizacjCl ich 485408,00 485408,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 1 088331 ,00 1088331 ,00 
naliczane 


