
ZARZ.t\DZENIE Nr 2508 NIIII19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia 1Jo 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 marc a 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 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. 259 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2245) oraz uchwa1y 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 141.000 zl z rezerwy celowej 
na realizacje zadail z zakresu zarz,!dzania kryzysowego. Srodki zostan,! przeznaczone 
na realizacjy zadania pn. "Ochotnicze Straze Pozame" na pokrycie wydatku zwi,!zanego 
z usuwaniem zniszczeil powsta1ych w wyniku anomalii pogodowych, w tym na zdarzenia 
spowodowane pozarami oraz na uzupelnienie pokrycia wydatk6w Ochotniczych Strazy 
Pozarnych zwi,!zanych z wyp1aceniem ekwiwalentu cz1onkom jednostek OSP w Lodzi 
za udzia1 w akcjach ratowniczo - gasniczych, zgodnie z za1,!cznikiem do zarz,!dzenia. 

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

Hanna ZDANOWSKA 



Zalqcznik 
do Zarzqdzenia Nr 2509NII1/19 
Prezydenta M iasta todzi 
z dnia 30 pazdziernika 2019 r. 

WYDATKI OGOt.EM BUDZETU MIASTA t.ODZI NA 2019 ROK WEDt.UG 
DZIAt.OW I ROZDZIAt.OW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ - ZMIANA 

Zmiana planu 

Klasyfi Wyszczeg61nienie na 2019 rok 
kacja 

754 Bezpieczenstwo 
publicznei 
ochrona 
przeciwpotarowa 

75412 Ochotnicze straze 
141 000,00 141 000,00 

pozarne 

biezifce 141000,00 141000,00 

- 5wiadczenia na rzecz 
141 000,00 141 000,00 

os6b fizycznych 

000121- Ochotnicze Straie 
141000,00 141000,00 

001 Poiarne 

biezifce 141000,00 141000,00 

- 5wiadczenia na rzecz 
141 000,00 141 000,00 

os6b fizycznych 

758 R6zne rozliczenia -141000,00 

75818 Rezerwy og61ne i 
-141 000,00 -141 000,00 

celowe 

biezifce -141000,00 -141000,00 

- wydatki jednostek 
-141 000,00 -141 000,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -141000,00 -141 000,00 
statutowych zadan 

Rezerwa celowa na 
000266- realizacje zadan z 

-141 000,00 -141 000,00 
001 zakresu zarzqdzania 

kryzysowego 

biezifce -141000,00 -141000,00 

- wydatki jednostek 
-141 000,00 -141 000,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -141000,00 -141 000,00 
statutowych zadan 

OG6t.EM WYDATKI 

biez<\ce 

- 5wiadczenia na rzecz os6b 141 
fizycznych 

- wydatki jednostek budzetowych -1 41 000,00 

- wydatki zwictzane z 
realizacjq ich -1 41000,00 
statutowych zadan 
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