ZARZ1\DZENIE Nr ~5v'-t NIII/19
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia ~O pazdziernika 2019 r.

w sprawie zmian budietu 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,

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 1II/67/18 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

nast~puje:

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

o kwoty 3.138.164,00 zl zgodnie z:

1) decyzjami Wojewody L6dzkiego Nr:
- FB-1.3111.2.283.2019 z dnia 25 wrzesnia 2019 r.

107.681,00 zl,

- FB-1.3111.2.311.2019 z dnia 4 paidziemika 2019 r.

64.130,00 zl,

- FB-1.3111.2.293.2019 z dnia 25 wrzesnia 2019 r.

12.032,00 zl,

- FB-1.3111.2.299.2019 z dnia 27 wrzesnia 2019 r.

170.516,00 zl;

2) decyzj,! Ministra Finans6w Nr MFIFG3.4143.3.311.2019.MF.4884 z dnia
10 pazdziernika 2019 r.

2.783.805,00 zl,

2. Zlnian w dochodach dokonujy zgodnie z zal,!cznikiem nr 1.

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

§ 2.1. Zmniejszam budzet miasta Lodzi na 2019 rok z tytulu dochod6w i wydatk6w,
o kwoty 183.224,90 zl zgodnie z decyzjami Wojewody L6dzkiego Nr:

2
- FB-I.311 1.2.291.2019 z dnia 25 wrzesnia 2019 r.

1.903,90 zl,

- FB-I.311 1.2.283.2019 z dnia 25 wrzesnia 2019 r.

30,00 zl,

- FB-I.31 11.2.294.2019 z dnia 27 wrzesnia 2019 r.

147.750,00 zl,

- FB-I.311 1.2.286.2019 z dnia 25 wrzesnia 2019 r.

33.541,00 zl,

2. Zn1ian w dochodach dokonujy zgodnie z zahtcznikiem nr 1.

3. Zmi;:m w wydatkach dokonujy zgodnie z za1,!cznikiem nr 2.

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

Zatqcznik 1
do Zarzqdzenia Nr~SoLvv1l1l19
Prezydenta Miasta todzi
z dnia
o pazdziernika 2019 r.

1i

DOCHOOY OGOt.EM BUOZETU MIASTA t.OOZI NA 2019 ROK WG ZROOEt., Z
PODZIAt.EM NA OOCHOOY BIEZACE I MAJATKOWE - ZMIANA
Klasyfi
kacja

Wyszczegolnienie

DOCHODY BIEZACE

700

Gospodarka
mieszkaniowa

70005 Gospodarka

na 2019 rok

2954939,10

POWIAT

GMINA

Zmiana planu
wlasne

zlecone

171811,00

poroz\jmienia
z administracJ"
r2<\dowlt

porozumi$nia
ml,dzy:j.s.t.

wlasne

zle~one

r2<\doW4

-33541,00

2816669,10

2783805,00

2783805,00

2783805,00

2783805,00

gruntami i
nieruchomosciami
2110

Dotacje celowe
otrzymane z budtetu
panstwa na zadania
bietqce z zakresu
administracji rZqdowej
oraz inne zadania
zlecone ustawami
realizowane przez
powiat

2783805,00

2783805,00

851

Ochrona zdrowia

-135718,00

-135718,00

-13571 8,00

-135718,00

-135718,00

85156 Skladki na
ubezpieczenie
zdrowotne oraz
swiadczenia dla
os6b nieobj~tych
obowiqzkiem
ubezpieczenia
zdrowotnego
2110

Dotacje celowe
otrzymane z budtetu
panstwa na zadania
bietace z zakresu
administracji rzqdowej
oraz inne zadania
zlecone ustawami
realizowane przez
powiat

-135718,00

85~

Pomoc spoJeczna

30589,00

85202 Domy pomocy

64130,00

-'33541,00

-33541 ,00

-33541 ,00

-33541 ,00

-33541,00

spotecznej
2130

Dotacje celowe
otrzymane z budtetu
panstwa na realizacj~
bieiqcych zadan
wlasnych powiatu

85215 Dodatki

64130,00

64130,00

64 130,00

64 130,00

mieszkaniowe
2010

Dotacje celowe
otrzymane z budtetu
panstwa na realizacj~
zadan bietqcych z
zakresu administracji
rZqdowej oraz innych
zadan zleconych
gminie (zwiqzkom
gmin, zwiqzkom
powiatowo-gminnym)
ustawami

853

P,Qzostate zadania
w ~akresie polityki
spotecznej

85321 Zespoly dO spraw

168612,10

168612,10

168612,10

168612,10

168612,10

orzekan ia 0
niepelnosprawnosci
2110

Dotacje celowe
otrzymane z budtetu
panstwa na zadania
bietqce z zakresu
administracji rZqdowej
oraz inne zadania
zlecone ustawdmi
realizowane przez
powiat

168612,10

855

Rodzina

107651 ,00

107681,00

-30,00

107651 ,00

107681 ,00

-30,00

85504 Wspierl3n ie rodziny

porozumleniC! "
2 administrac}1t

porozl,lmlenia
m"dzy j.s.t.

2

2010

Dotacje celowe
otrzymane z budietu
panstwa na realizacjl?
zadan bieiqcych z
zakresu administracji
rZqdowej oraz innych
zadan zleconych
gminie (zwiqzkom
gmin, zwiqzkom
powiatowo-gminnym)
ustawami

2110

Dotacje celowe
otrzymane z budietu
pa/istwa na zadania
bieiqce z zakresu
administracji rZqdowej
oraz inne zadania
zlecone ustawa'71i
realizowane .orzez
powiat

OG6lEM DOCHODY
DOCHODY
BIEZACE

107 681,00

107 681, 00

-30,00

-30,00

2954939,10

2954939,10

171811,00

. -33541,00

2 ~16~9.10

·33541,00

2816669,10

ZaJ~cznik 2
do Zarz~dzenia Nr~5~ NIlI/19
Prezydenta Miasta todzi
z dnia
pazdziernika 2019 r.

30

WYDATKI OGOt.EM BUDZETU MIASTA t.ODZI NA 2019 ROK WEDt.UG
DZIAt.OW I ROZDZIAt.OW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ - ZMIANA
GM'Jt~A

Zmiana planu
Klasyfi
kacja

700
70005

Wyszczeg61nienie

85156

2783805,00

Gospodark2
gruntami:
nieruchomosciami

2783805,00

2783805,00

biezifce

2783805,00

2783805,00

- wydatki jednostek
budzetowych

2783805,00

2783805,00

2783805,00

2783805,00

Gospodarowanie
nieruchomosciami
Skarbu Panstwa

2783805,00

2783805,00

biezifce

2783805,00

2783805,00

- wydatki jednostek
budzetowych

2783805,00

2783805,00

2783805,00

2783805,00

Ochrona zdrowia

-135718,00

-135718,00

Sktadki na
ubezpieczenie
zdrowotne oraz
swiadczenia dla
os6b nieobjf;tych
obowiqzkiem
ubezpieczenia
zdrowotnego

-135718,00

-135718,00

biezifce

-135718,00

·135718,00

- wydatki jednostek
budzetowych

-135718,00

-135718,00

-135718,00

-135718, 00

Skladki na
ubezpieczenie
zdrowotne oraz
swiadczenia dla os6b
nie objetych
obowii'jzkiem
ubezpieczenia
zdrowotnego

-147750,00

-147750,00

biezifce

·147750,00

·147750,00

- wydatki jednostek
budzetowych

-147750,00

-147750,00

- wydatki zwii'jzane z
rea/izacji'j ich
statutowych zadan

-147750,00

-147750,00

Oplacenie skladek
zdrowotnych za
wychowank6w
plac6wek opiekunczowychowawczych

12032,00

12032,00

biezifce

12032,00

12032,~

- wydatki jednostek
budzetowych

12032,00

12032,00

12032,00

12032,00

- wydatki zwii'jzane z
realizacji'j ich
statutowych zadan

000111007

000127001

zlecone

2783805,00

- wydatki zwii'jzane z
rea/izacji'j ich
statutowych zadan

851

wlasne

Gospodarka
mieszkaniowa

- wydatki zwii'jzane z
realizacji'j ich
statutowych zadan

000359005

na 2019 rok

- wydatki zwii'jzane z
realizacji'j ich
statutowych zadan

2

852
85202

Pomoc spoteczna

-33541 ,00

-33541 ,00

biezqce

-33541,00

-33541,00

- wydatki jednostek
budzetowych

-33541 ,00

-33541 ,00

-25155,00

-25155,00

-8386,00

-8386,00

Funkcjonowanie
jednostki

-25155,00

-25155,00

biezqce

-25155,00

-25155,00

-25155,00

-25155,00

-25155,00

-25155,00

Utrzymanie jednostek

-8386,00

-8386,00

biezqce

-8386,00

-8386,00

- wydatki jednostek
budzetowych

-8386,00

-8386,00

- wynagrodzenia i
skladki od nich
naliczane

-8386,00

-8386,00

- wydatki zwiqzane
realizacjq ich
statutowych zadan

z

- wynagrodzenia i
skladki od nich
naliczane

000196001

- wydatki jednostek
budzetowych
- wydatki zwiqzane
rea/izacjq ich
statutowych zadan

000196002

85215

000397001

853

30589,00

Domy pcmocy
spo+ecznej

z

Dodatki
mieszkaniowe

64130,00

64130,00

biezqce

64130,00

64130,00

- 5wiadczenia na rzecz
os6b fizycznych

62872 ,55

62872,55

- wydatki jednostek
budzetowych

1 257,45

1257,45

- wynagrodzen ia i
skladki od nich
naliczane

1257,45

1257,45

dooatek energetyczny

64130,00

64130,00

biezqce

64130,00

64130,00

- 5wiadczenia na rzecz
os6b fizycznych

62872,55

62872,55

- wydatki jednostek
budzetowych

1 257,45

1 257,45

- wynagrodzenia i
skladki od nich
naliczane

1257,45

1257,45

POlO state zadania

w zakresie polityki

168612,10

spotecznej

85321

Zespoty do spraw
orzekania 0
niepe+nosprdwnosci

168612,10

168612,10

biezqce

168612,10

168612,10

- wydatki jednostek
budzetowych

168612,10

168612,10

18612,10

18612, 10

150000,00

150000,00

150000,00

150000,00

- wydatki zwiqzane z
rea/izacjq ich
statutowych zadan
- wynagrodzenia i
skladki od nich
naliczane

001191001

001191002

Utrzymanie Miejskiego
Zespolu ds. Orzekania

o NiepelnosprawnQsci
biezqce

150000,00

150000,00

- wydatki jednostek
budzetowych

150000,00

150000,00

- wynagrodzenia i
skladki od nich
naliczane

150000,00

150000,00

Funkcjonowanie
Miejskiego Zespolu ds.
Orzekania 0
Niepelnosprawnosci

18612, 10

18612,10

biezqce

18612,10

18612,10

3

- wydatki jednostek
budietowych
- wydatki zwiqzane
realizacjq ich
statutowych zadan

855
85504

18612, 10

18612, 10

Rodzina

107651,00

107681,00

-30,00

107651 ,00

107681 ,00

-30,00

biez<fce

107651,00

107681,00

-30,00

- swiadczenia na rzecz
os6b fizycznych

104062,00

104092,00

-30,00

3589,00

3589,00

3589,00

3589,00

Wyplata swiadczen i
koszty realizacji
rzqdowego programu
Dobry Start

107681,00

1076&1,00

biez<fce

107681,00

107681,00

- swiadczenia na rzecz
os6b fizycznych

104092,00

104092,00

3589,00

3589,00

3589,00

3589,00

- wydatki zwiqzane
rea/izacjq ich
statutowych zadan

z

- wydatki jednostek
budietowych
- wydatki zwiqzane
realizacjq ich
statutowych zadan

000397064

18612,10

Wspieran ie rodziny

- wydatki jednostek
budietowych

000397063

18612,10

z

z

Realizacja rZqdowego
programu Dobry Start

-30,00

-30,00

biez<fce

-30,00

-30,00

- swiadczenia na rzecz
os6b fizycznych

-30,00

-30,00

OGQtEM WYDATKI

2954939,10

171811,00

-33541,00

2816669,10

biezl\ce

2954939,10

171 811,00

-33 541,00

2816669,10

166934,5!;)

166964,55

·30,00

- wydatki jednostek budietowych

2788004,55

4846,45

2816699,10

- wydatki zwiqzane z
real izacjq ich
statutowych zadan

2645133,1 0

3589,00

2666 699,10

142871 ,45

1257,45

- swiadczenia na rzecz os6b
fizycznych

- wynagrodzcnia i
skladki ad nich
naliczane

-8386,00

150000,00

