
ZARZ1\DZENIE Nr 2512J NIIII19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia '30 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 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571, 1696 i 1815) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie 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~puj e: 

§ 1. Dokonujy przeniesienia srodk6w w ramach dzialu w zakresie zadan wlasnych 
w budzecie miasta Lodzi na 2019 rok zgodnie z zalqcznikiem. 

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania i podlega ogloszeniu zgodnie 
z przeplSaml. 

Hanna ZDANOWSKA 



Zatqcznik 
do Zarzqdzenia Nr~511N1I1/19 
Prezydenta Miasta 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 

710 Dziafalnosc 
0,00 0,00 

usfugowa 

71012 Zadania z zakresu 
0,00 0,00 

geodezji i kartografii 

biezi'/ce 0,00 0,00 

- 5wiadczenia na rzecz 
9630,00 9630,00 

os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 
-9630,00 -9630,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -9630,00 -9630,00 
statutowych zadan 

001293- Funkcjonowanie 
0,00 0,00 

001 jednostki tOG 

biezi'/ce 0,00 0,00 

- 5wiadczenia na rzecz 
9630,00 9630,00 

os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 
-9630,00 -9630,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -9630,00 -9630,00 
statutowych zadan 

750 Administracja 0,01) 0,00 
publiczna 

75023 Urz~dy gmin (miast 
i miast na prawach 0,00 0,00 0,00 

powiatu) 

biezi'/ce 0,00 0,00 0,00 

- wydatki jednostek 0,00 0,00 0,00 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 37234,00 28298,00 8936,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -37234,00 -28298,00 -8936,00 
naliczane 

000340-
Odpis na zakladowy 

002 
fundusz swiadczen 37234,00 28298,00 8936,00 
socjalnych 

biezi'/ce 37234,00 28298,00 8936,00 

- wydatki jednostek 
37234,00 28298,00 8936,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 37234,00 28298,00 8936,00 
statutowych zadan 

000340- Wydatki osobowe -37234,00 -28298,00 -8936,00 
007 pracownik6w Urzl?du 

biezi'/ce -37234,00 -28298,00 -8936,00 

- wydatki jednostek 
-37234,00 -28298,00 -8936,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -37234,00 -28298,00 -8936,00 
naliczane 

754 Bezpieczel'istwo 
publiczne i 
ochrona 
przeciwpozarowa 

75421 Zarzqdzanie 
0,00 0,00 

kryzysowe 
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bieiifce 0,00 0,00 

- wydatki jednostek 0,00 0,00 
budzetowych 

- wydatki zwiCjzane z 
rea/izacjq ich 302,00 302,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -302,00 -302,00 
naliczane 

000055-
Odpis na zakladowy 

003 
fundusz swiadczen 302,00 302,00 
socjalnych 

bieiifce 302,00 302,00 

- wydatk i jednostek 
302,00 302,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 302,00 302,00 
statutowych zadan 

Wydatki osobowe 

000055- zwiqzane z realizacjq 

006 
zadan z zakresu -302,00 -302,00 
zarzqdzania 
kryzysowego 

bieiifce -302,00 ·302,00 

- wydatki jednostek 
-302,00 -302,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -302,00 -302,00 
naliczane 

801 Oswiata i O,QO 1051551,00 
wychowanie 

80101 Szkoly podstawowe 1413169,00 1 413169,00 

bieiifce 1413169,00 1413169,00 

- dotacje na zadania 
1 400000,00 1 400000,00 

biezCjce 

- wydatki jednostek 
13169,00 13169,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 13169,00 13169,00 
statutowych zadan 

000238- Funkcjonowanie 13169,00 13169,00 
001 jednostki 

bieiifce 13169,00 13169,00 

- wydatki jednostek 
13169,00 13169,00 

budzetowych 

- wydatki zwiCjzane z 
rea/izacjCj ich 13169,00 13169,00 
statutowych zadan 

000317-
Dotacja dla szk61 

001 
podstawowych 1400000,00 1400000,00 
pub/icznych 

bieiifce 1400000,00 1400000,00 

- dotacje na zadania 
1400000,00 1400000,00 

biezCjce 

80102 Szkoly podstawowe 
31007,00 31007,00 

specjalne 

bieiifce 31007,00 31007,00 

- wydatki jednostek 
31007,00 31007,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 31007,00 31007,00 
statutowych zadan 

000239- Funkcjonowanie 31007,00 31007,00 
001 jednostki 

bieiifce 31007,00 31007,00 

- wydatki jednostek 
31007,00 31007,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 31007,00 31007,00 
statutowych zadan 

80110 Gimnazja -363048,00 -363048,00 

bieiifce ·363048,00 ·363048,00 

- wydatki jednostek -363048,00 -363048,00 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich -356787,00 -356787,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i -6261,00 -6261 ,00 



000198-
001 

000198-
002 

80115 

000707-
002 

80116 

000714-
002 

80117 

000712-
002 

80134 

000241-
001 

000320-
001 

skladki od nich 
naliczane 

Funkcjonowanie 
jednostki 

biezifce 

- wydatki jednostek 
budzetowych 

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

Utrzymanie jednostki 

biezifce 

- wydatki jednostek 
budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 
naJiczane 

Technika 

biezifce 

- wydatki jednostek 
budzetowych 

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

Funkcjonowanie 
technik6w 

biezifce 

- wydatki jednostek 
budzetowych 

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

Szkoly policealne 

biezifce 

- dotacje na zadania 
biezqce 

Szkoly policealne 
niepubliczne 

biezifce 

- dotacje na zadania 
biezqce 

Branzowe szkoly I i 
II stopnia 

biezifce 

- dotacje na zadania 
biezqce 

Braniowe szkoly I i /I 
stopnia niepubliczne 

biezifce 

- dotacje na zadania 
biezqce 

Szkoly zawodowe 
specjalne 

biezifce 

- dotacje na zadania 
biezqce 

- wydatki jednostek 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacji'j ich 
statutowych zadan 

Funkcjonowanie 
jednostki 

biezifce 

- wydatki jednostek 
budzetowych 

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

Szkoly zawodowe 
specjalne niepubliczne 

biezifce 
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-356787,00 -356787,00 

-356787,00 -356787,00 

-356787,00 -356787,00 

-356787,00 -356787,00 

-6261,00 -6261,00 

-6261,00 -6261,00 

-6261 ,00 -6261 ,00 

-6261,00 -6261,00 

219483,00 219483,00 

219483,00 219483,00 

219483,00 219483,00 

219483,00 219483,00 

219483,00 219483,00 

219483,00 219483,00 

219483,00 219483,00 

219483,00 219483,00 

-2214000,00 -2214000,00 

-2214000,00 -2214000,00 

-2214000,00 -2214000,00 

-2214 000,00 -2214 000,00 

-2214000,00 -2 214 000,00 

-2214000,00 -2214000,00 

440000,00 440000,00 

440000,00 440000,00 

440000,00 440000,00 

440 000,00 440000,00 

440000,00 440000,00 

440000,00 440000,00 

354998,00 354998,00 

354998,00 354998,00 

264000,00 264000,00 

90998,00 90998,00 

90 998,00 90 998,00 

90 998,00 90 998,00 

90998,00 90998,00 

90998,00 90998,00 

90 998,00 90 998,00 

264 000,00 264000,00 

264000,00 264000,00 
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- dotacje na zadania 
264 000,00 264 000,00 biezqce 

80148 Stol6wki szkolne i 
8391 ,00 1430,00 6961 ,00 

przedszkolne 

biezCjce 8391,00 1430,00 6961,00 

- wydatki jednostek 
8391 ,00 1430,00 6961 ,00 budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 2130,00 1430,00 700,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
sk/adki od nich 6261 ,00 6261,00 
naliczane 

000234- Funkcjonowanie 
2130,00 1430,00 700,00 001 jednostki 

biezCjce 2130,00 1430,00 700,00 

- wydatki jednostek 
2130,00 1430,00 700,00 budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 2130,00 1430,00 700,00 
statutowych zadan 

000234-
Utrzymanie jednostki 6261 ,00 6261,00 

002 

biezCjce 6261,00 6261,00 

- wydatki jednostek 
6261,00 6261 ,00 budzetowych 

- wynagrodzenia i 
sk/adki od nich 6261 ,00 6261 ,00 
naliczane 

80152 Realizacja zadan 
wymagajqcych 
stosowania 
specjalnej 
organizacji nauki i 
metod pracy dla 
dzieci i mlodziezy w 
gimnazjach i 
klasach 
dotychczasowego 
gimnazjum 
prowadzonych w 
innych typach szk61, 
liceach 110 000,00 110000,00 
og6lnoksztalcqcych , 
technikach , 
branzowych 
szkolach I stopnia i 
klasach 
dotychczasowej 
zasadniczej szkoly 
zawodowej 
prowadzonych w 
branzowych 
szko/ach I stopnia 
oraz szkolach 
artystycznych 

biezCjce 110000,00 110000,00 

- dotacje na zadania 
110 000,00 110 000,00 

biezqce 

Zadania wymagajace 
stosowania specjalnej 

000311-
organizacji nauki i 

004 
metod pracy dla 110000,00 110000,00 
uczni6w lice6w 
og6lnokszta/cqcych 
niepublicznych 

biezCjce 110000,00 110000,00 

- dotacje na zadania 
110 000,00 110000,00 

biezqce 

900 Gospodarka 
komunalna i 0,00 0,00 
ochrona 
srodowiska 

90002 Gospodarka 
0,00 0,00 

odpadami 

biezCjce 0,00 0,00 

- wydatki jednostek 
0,00 0,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 1245,00 1245,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i -1245, 00 -1245,00 



000369-
003 

000369-
011 

skladki od nich 
naliczane 

Odpis na zakladowy 
fundusz 5wiadczen 
socjalnych 

bieiCfce 

- wydatki jednostek 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 
statutowych zadan 

Wynagrodzenia 
osobowe pracownik6w 
reaJizujqcych zadania 
ZWlqZane z 
zagospodarowaniem 
odpad6w komunalnych 

bieiCfce 

- wydatki jednostek 
budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 
naJiczane 

OG6lEM WYDATKI 

biezC4ce 

- dotacje na zadania biezqce 

- swiadczenia na rzecz os6b 
fizycznych 

- wydatki jednostek budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki ad nich 
naliczane 
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1245,00 1245,00 

1245,00 1245,00 

1245,00 1245,00 

1245,00 1245,00 

-1245,00 -1245,00 

-1245,00 -1245,00 

-1245,00 -1 245,00 

-1245,00 -1245,00 

0,00 

0,00 

9630,00 

-9630,00 

29151 ,00 

-38781 ,00 


