
ZARZ1\DZENIE Nr 2536 NIIII19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia t:; listopada 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 samorzC!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w zwiC!zku z art. 92 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzC!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 uchwa1y Nr III/67118 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 tytu1u dochod6w i wydatk6w, 
o kwoty 48.497.596 zl zgodnie z: 

1) decyzjami Wojewody L6dzkiego Nr: 
- FB-I.3111.2.339.2019 z dnia 31 pazdziernika 2019 r. 41.000 zl, 
- FB-I.3111.2.382.2019 z dnia 31 pazdziernika 2019 r. 48.456.596 zl, 

2. Zmian w dochodach dokonujy zgodnie z za1C!cznikiem nr 1. 

3. Zmian w wydatkach dokonujy zgodnie z za1C!cznikiem nr 2. 

§ 2.1. Zmniejszam budzet miasta Lodzi na 2019 rok z tytu1u dochod6w i wydatk6w, 
o kwoty 41.000 zl zgodnie z decyzjC! Wojewody L6dzkiego Nr FB-I.3111.2.339.2019 z dnia 
31 pazdziernika 2019 r. 

2. Zmian w dochodach dokonujy zgodnie z za1C!cznikiem nr 1. 

3. Zmian w wydatkach dokonujy zgodnie z za1C!cznikiem nr 2. 

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



Zafqcznik 1 
do Zarzqdzenia Nr QS3&v1l1/19 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia i listopada 2019 r. 

DOCHODY OGOt.EM BUDZETU MIASTA t.ODZI NA 2019 ROK WG ZRODEt., Z 
PODZIAt.EM NA DOCHODY BIEZJ\CE I MAJJ\TKOWE - ZMIANA 

Klasyfi Wyszczeg61nienie 
kacja 

DOCHODY BIEZACE 

Zmiana planu 

na 2019 rok 

48415596,00 

855 Rodzina 48415596,00 

85501 Swiadczenie 48433096,00 
wychowawcze 

2060 Dotacje celowe 48433096,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na zadania 
bietqce z zakresu 
administracji rzqdowej 
zlecone gminom 
(zwiqzkom gmin, 
zwiqzkom powiatowo-
gminnym), zwiqzane z 
realizacjq swiadczenia 
wychowawczego 
stanowiqcego pomoc 
panstwa w 
wychowywaniu dzieci 

85502 Swiadczenia 
rodzinne, 
swiadczenie z 
funduszu 
alimentacyjnego 
oraz sktadki na 
ubezpieczenia 
emerytalne i 
rentowe z 
ubezpieczenia 
spotecznego 

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 

DOCHODY MAJATKOWE 

855 Rodzina 

85501 Swiadczenie 
wychowawcze 

6340 Dotacje celowe 
otrzymane z budtetu 
panstwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne 
z zakresu administracji 
rZqdowej zlecone 
gminom (zwiqzkom 
gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym), 
zwiqzane z realizacjq 
swiadczenia 
wychowawczego 
stanowiqcego pomoc 
panstwa w 
wychowywaniu dzieci 

dotacje i srodki 
przeznaczone na 
inwestycje 

85502 Swiadczenia 
rodzinne, 
swiadczenie z 
funduszu 
alimentacyjnego 
oraz sktadki na 
ubezpieczenia 
emerytalne i 
rentowe z 
ubezpieczenia 

-17 500,00 

-17500,00 

41 000,00 

41000,00 

23500,00 

23500,00 

23500,00 

17500,00 

wlasne 

GMINA 

zlecone 

- 48415596,00 

- 48415596,00 

- 48433 096,00 

- 48433096,00 

-17500,00 

-17500,00 

41000,00 

41000,00 

23500,00 

23500,00 

23500,00 

17500,00 

porozumienla porozumienia 
z administracj~ m~zy j.s.t. 

rzildowil 

POWIAT 

zlecone porozumienia porozumlenia 
z administracJiI mi~dzy j.s.t. 

rzildowil 
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spolecznego 

6310 Dotacje celowe 17500,00 17500,00 
otrzymane z budietu 
panstwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne 
z zakresu administracji 
rZqdowej oraz innych 
zadan zleconych 
gminom ustawami 

dotacje i srodki 17500,00 17500,00 
przeznaczone na 
inwestycje 

OGOt.EM DOCHODY 48 456 596,00 48 456 596,00 

DOCHODY 48415596,00 48415596,00 

BIEZACE 

DOCHODY 41000,00 41000,00 

MAJATKOWE 



Zatqcznik 2 
do Zarzqdzenia Nr~63GN11i/19 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia i Iistopada 2019 r. 

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

Zmiana planu 

Klasyfi Wyszczeg61nienie na 2019 rok wlasne 

kacja 

855 Rodzina 48 456 596,00 48 i~~ .~96,00 

85501 Swiadczenie 48456596,00 48456596,00 
wychowawcze 

biezqce 48 433 096,00 48 433 096,00 

- 5wiadczenia na rzecz 47875117,00 47875117,00 
os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 557979,00 557979,00 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 317500,00 317500,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 240479,00 240479,00 
naliczane 

majqtkowe 23500,00 23500,00 

- inwestycje i zakupy 
23500,00 23500,00 

inwestycyjne 

000400- Funkcjonowanie 
317500,00 317500,00 

001 jednostki 

biezqce 317500,00 317500,00 

- wydatki jednostek 
317 500,00 317500,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 317500,00 317500,00 
statutowych zadan 

000400- Utrzymanie jednostki 48115596,00 48115596,00 
002 

biezqce 48 115596,00 48115596,00 

- 5wiadczenia na rzecz 47 875 117,00 47875117,00 
os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 
240479,00 240479,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 240479,00 240479,00 
naliczane 

000570-
Zakupy inwestycyjne -

001 
Swiadczenia 23500,00 23500,00 
Wychowawcze 500+ 

majqtkowe 23500,00 23500,00 

- inwestycje i zakupy 
23500,00 23500,00 

inwestycyjne 

85502 Swiadczenia 
rodzinne, 
swiadczenie z 
funduszu 
alimentacyjnego 
oraz skladki na 0,00 0,00 

ubezpieczenia 
emerytalne i 
rentowe z 
ubezpieczenia 
spolecznego 

biezqce -17500,00 -17500,00 

- wydatki jednostek 
-17 500,00 -17500,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -17500,00 -17500,00 
statutowych zadan 

majqtkowe 17500,00 17500,00 



000.401-
001 

000573-
001 

- inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

Funkcjonowanie 
jednostki 

bieietce 

- wydatki jednostek 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 
statutowych zadan 

Zakupy inwestycyjne w 
Centrum Swiadczen 
Socjalnych w todzi 

majettkowe 

- inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

OGOt.EM WYDATKI 

biezC\ce 

- swiadczenia na rzecz os6b 
fizycznych 

- wydatki jednostek budzetowych 

-wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 
statutowych zadari 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 
naliczane 

majqtkowe 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 
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17500,00 17500,00 

-17500,00 -17500,00 

-17500,00 -17500,00 

-17500,00 -17500,00 

-17500,00 -17500,00 

17500,00 17500,00 

17500,00 17500,00 

17500,00 17500,00 

48456596,00 48 4¥~' 596,OO 

48415596,00 48 41~ 596,00 

47875117,00 - 47875111,00 

540479,00 540479,00 

300000,00 000,00 

240479,00 249479,00 

41000,00 41000,00 

41000,00 41000,00 


