
ZARZl\DZENIE N r 2J I; Ott- NIII/19 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia J g 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 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) 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, 

o kwoty 3.871.837 zl zgodnie z: 

1) decyzjami Wojewody L6dzkiego Nr: 

- FB-I.3111.2.355.2019 z dnia 24 pazdziernika 2019 r. 18.000 zl, 

- FB-1.3111.2.364.2019 z dnia 28 pazdziernika 2019 r. 186.511 zl, 

- FB-1.3111.2.371.2019 z dnia 30 pazdziernika 2019 r. 3.489 zl, 

- FB-I.3111.2.334.2019 z dnia 18 pazdziemika 2019 r. 1.808.759 zl, 

- FB-1.3111.2.384.2019 z dnia 31 pazdziemika 2019 r. 21.368 zl, 

- FB-I.3111.2.363.2019 z dnia 28 pazdziemika 2019 r. 796.078 zl, 

- FB-I.3111.2.306.2019 z dnia 2 pazdziemika 2019 r. 873.278 zl, 

- FB-I.3111.2.333.2019 z dnia 18 pazdziernika 2019 r. 53.794 zl, 

- FB-I.3111.2.367.2019 z dnia 29 pazdziernika 2019 r. 6.000 zl, 

2) pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lodzi DLD-801-4/19 z dnia 

2 pazdziernika 2019 r. 2.060 zl, 

3) pismem Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi 

Nr ZN.420.0872.2019 z dnia 14 pazdziernika 2019 r. 102.500 zl, 

2. Zmian w dochodach dokonujy zgodnie z zal,!-cznikiem nr 1. 
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3. Zmian w wydatkach dokonujy zgodnie z zah~cznikiem nr 2. 

§ 2.1. Zmniejszam budzet miasta Lodzi na 2019 rok z tytulu dochod6w i wydatk6w, 

o kwoty 32.537 zl zgodnie z decyzj,! Wojewody L6dzkiego Nr FB-I.3111.2.348.2019 z dnia 

22 pazdziernika 2019 r. 

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

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

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

z przepisami. 



Zafqcznik 1 
do Zarzqdzenia Nr .<;C£1-tNIII/19 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia J g 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 

Zmiana planu 
GMINA POWIAT 

Klasyfi Wyszczeg61nienie na 2019 rok wlasne zlecone porozumienia p<>rozumienia wiasne zlecone porozumienia 

kacja z administracjll mi'ldzy j .s.t z administracjll 
rzljdowi\ rzljdowi\ 

DOCHODY BIEZACE 3835811 ,00 2142026,00 26060,00 1406052,00 261673,00 

750 Administracja 18000,00 18000,00 

publiczna 

75011 Urz~dy 18000,00 18000,00 

wojew6dzkie 

2010 Dotacje celowe 18000,00 18000,00 
otrzymane z budietu 
panstwa na realizacj~ 
zadan bieiqcych z 
zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych 
zadan zleconych 
gminie (zwiqzkom 
gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) 
ustawami 

751 Urz~dy 2060,00 2060,00 

naczelnych 
organ6w wtadzy 
panstwowej, 
kontroli i ochrony 
prawa oraz s'ldow 

75108 Wybory do Sejmu i 2060,00 2060,00 

Senatu 

2010 Dotacje celowe 2060,00 2060,00 
otrzymane z budietu 
panstwa na realizacj~ 
zadan bieiqcych z 
zakresu administracji 
rZqdowej oraz innych 
zadan zleconych 
gminie (zwiqzkom 
gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) 
ustawami 

754 Bezpieczeristwo 186511 ,00 186511,00 
publiczne i 
ochrona 
przeciwpozarowa 

75411 Komendy 186511 ,00 186511 ,00 

powiatowe 
Panstwowej Strazy 
Pozarnej 

2110 Dotacje celowe 186511,00 186511,00 
otrzymane z budietu 
panstwa na zadania 
bieiqce z zakresu 
administracji rZqdowej 
oraz inne zadania 
zlecone ustawami 
realizowane przez 
powiat 

852 Pomoc spoteczna 2703294,00 1716222,00 873278,00 53794,00 

85202 Domy pomocy 873278,00 873278,00 

spolecznej 

2130 Dotacje celowe 873278,00 873278,00 
otrzymane z budietu 
panstwa na realizacj~ 
bieiqcych zadan 
w/asnych powiatu 

85205 Zadania w zakresie 53794,00 53794,00 

przeciwdziaiania 
przemocy w 
rodzinie 

2110 Dotacje celowe 53794,00 53794,00 
otrzymane z budietu 
panstwa na zadania 
bieiqce z zakresu 
administracji rZqdowej 
oraz inne zadania 
zlecone ustawami 

porozumienia 
mi'ldzy j.s.t 
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realizowane przez 
powiat 

85213 Skladki na -32537,00 -32537,00 

ubezpieczenie 
zdrowotne 
oplacane za osoby 
pobierajqce 
niektore 
swiadczenia z 
pomocy spolecznej, 
niektore 
swiadczenia 
rodzinne oraz za 
osoby 
uczestniczqce w 
zajf;ciach w 
centrum integracji 
spolecznej 

2030 Dotacje celowe -32537,00 -32537,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na realizacjl? 
wlasnych zadan 
bietqcych gmin 
(zwiqzk6w gmin, 
zwiqzk6w powiatowo-
gminnych) 

85230 Pomoc w zakresie 1808759,00 1808759,00 

dozywiania 

2030 Dotacje celowe 1808759,00 1808759,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na realizacjl? 
wlasnych zadan 
bietqcych gmin 
(zwiqzk6w gmin, 
zwiqzk6w powiatowo-
gminnych) 

853 Pozostate zadania 21368,00 21368,00 

w zakresie polityki 
spotecznej 

85321 Zespoly do spraw 21368,00 21368,00 

orzekania 0 

niepelnosprawnosci 

2110 Dotacje celowe 21368,00 21368,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na zadania 
bietqce z zakresu 
administracji rZqdowej 
oraz inne zadania 
zlecone ustawami 
realizowane przez 
powiat 

855 Rodzina 802078,00 263304,00 6000,00 532774,00 

85503 Karta Duzej 6000,00 6000,00 

Rodziny 

2010 Dotacje celowe 6000,00 6000,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na realizacjl? 
zadan bietqcych z 
zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych 
zadan zleconych 
gminie (zwiqzkom 
gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) 
ustawami 

85504 Wspieranie rodziny 263304,00 263304,00 

2030 Dotacje celowe 263304,00 263304,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na realizacjl? 
wlasnych zadan 
bietqcych gmin 
(zwiqzk6w gmin, 
zwiqzk6w powiatowo-
gminnych) 

85508 Rodziny zastf;pcze 532774,00 532774,00 

2130 Dotacje celowe 532774,00 532774,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na realizacjl? 
bietqcych zadan 
wlasnych powiatu 

900 Gospodarka 102500,00 102500,00 

komunalna i 
ochrona 
srodowiska 

90004 Utrzymanie zieleni 102500,00 102500,00 

w miastach i 
gminach 

2460 Srodki otrzymane od 102500,00 102500,00 
pozostalych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finans6w publicznych 
na realizacjl? zadan 
bietqcych jednostek 
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zaliczanych do sektora 
finansow publicznych 

DOCHODY MAJA TKOWE 3489,00 3489,00 

754 Bezpieczenstwo 3489,00 3489,00 

publiczne i 
ochrona 
przeciwpozarowa 

75411 Komendy 3 489,00 3489,00 

powiatowe 
Panstwowej Strazy 
Pozarnej 

6410 Dotacje celowe 3489,00 3489,00 
otrzymane z budietu 
panstwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne 
z zakresu administracji 
rZqdowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami realizowane 
przez powiat 

dotacje i srodki 3489,00 3489,00 
przeznaczone na 
in westycje 

OGOtEM DOCHODY 3839300,00 2142026,00 26060,00 1406052,00 265162,00 

DOCHODY 3835811 ,00 2142026,00 26060,00 1406052,00 261673,00 

BIElACE 

DOCHODY 3489,00 3489,00 

MAJATKOWE 



ZaJqcznik 2 
do Zarzqdzenia Nr Xo:fNIlI/19 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia ) g listopada 2019 r. 

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

Zmiana planu 
GMINA POWIAT 

Klasyfi Wyszczeg61nienie na 2019 rok wla.sne zlecone porozumieilia . porozumienia wlasne zlecone porozumien;a 

kacja z administracjll mi~dzy J.s .t. z administracjll 
rllldowli. rll\.dowll. 

750 Administracja 18000,00 18000,00 
publiczna 

75011 U rz~dy 18000,00 18000,00 
wojew6dzkie 

b iezCfce 18000,00 18000,00 

- wydatki jednostek 
18000,00 18000,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 2014,00 2014,00 
statutowych zadarl 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 15986,00 15986,00 
na/iczane 

000082- Zadania z zakresu 
330,00 330,00 

028 spraw obywatelskich 

biezqce 330,00 330,00 

- wydatki jednostek 330,00 330,00 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 330,00 330,00 
statutowych zadarl 

000082- Zadania z zakresu 
358,00 358,00 

029 spraw obywatelskich 

b iezCfce 358,00 358,00 

- wydatki jednostek 358,00 358,00 budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 358,00 358,00 
statutowych zadarl 

000082- Zadania z zakresu 
365,00 365,00 031 spraw obywatelskich 

b iezqce 365,00 365,00 

- wydatki jednostek 
365,00 365,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 365,00 365,00 
statutowych zadarl 

000082- Zadania z zakresu 
961 ,00 961 ,00 

032 spraw obywatelskich 

biezCfce 961,00 961,00 

- wydatki jednostek 
961 ,00 961 ,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 961 ,00 961 ,00 
statutowych zadarl 

000340- zadania z zakresu 
15986,00 15986,00 

009 spraw obywatelskich 

biezqce 15986,00 15986,00 

- wydatki jednostek 
15986,00 15986,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 15986,00 15986,00 
naliczane 

751 Urz~dy 
naczelnych 
organ6w wtadzy 

2060,00 2060,00 
panstwowej, 
kontroli i ochrony 
prawa oraz s~dow 

75108 Wybory do Sejmu i 2060,00 2060,00 

porozumienia 
mi~dzy j.s.t 
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Senatu 

biei:<tce 2060,00 2060,00 

- wydalki jednoslek 
2060,00 2060,00 

budzelowych 

- wydatki zwii'jzane z 
realizacji'j ich 2060,00 2060,00 
statutowych zadan 

000399-
przechowywanie 

012 
depozytow z wyborow 2060,00 2060,00 
do Sejmu i Senatu 

biei:<tce 2060,00 2060,00 

- wydalki jednoslek 
2060,00 2060,00 

budzelowych 

- wydatki zwii'jzane z 
realizacji'j ich 2060,00 2060,00 
statutowych zadan 

754 Bezpieczeristwo 
publiczne i 190000,00 190000,00 
ochrona 
przeciwpozarowa 

75411 Komendy 
powiatowe 

190000,00 190000,00 
Par'lstwowej Strazy 
Pozarnej 

biei:<tce 186511,00 186511,00 

- wydalki jednoslek 186511 ,00 186 511,00 budzelowych 

- wydatki zwii'jzane z 
realizacji'j ich 186511,00 186511,00 
statutowych zadan 

maj<ttkowe 3489,00 3489,00 

- inweslycje i zakupy 
3489,00 3489,00 inweslycyjne 

000207- Funkcjonowanie 
186511,00 186511,00 001 jednostki 

biei:<tce 186511,00 186511,00 

- wydalki jednoslek 
186511 ,00 186511 ,00 budzelowych 

- wydatki zwii'jzane z 
realizacji'j ich 186511,00 186511,00 
statutowych zadan 

Zakup sprzf?tu 
elektronicznego i 
li'jcznoSci, 
informatycznego, w 
tym oprogramowania i 
licencji , 
transportowego, 

000561- plywaji'jcego, 
3489,00 3489,00 001 uzbrojenia, techniki 

specjalnej, 
kwaterunkowego i 
gospodarczego, 
szkoleniowego i 
sportowego, 
medycznego i 
pozostalego 

maj<ttkowe 3489,00 3489,00 

- inweslycje i zakupy 
3489,00 3489,00 inweslycyjne 

852 Pomoc spoteczna 2703294,00 1776222,00 873278,00 53794,00 

85202 Domy pomocy 
873278,00 873278,00 

spofecznej 

biei:<tce 873278,00 873278,00 

- dolacje na zadania 
106134,00 106134,00 biezqce 

- wydalki jednoslek 767144,00 767144,00 budzelowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 767144,00 767144,00 
naliczane 

000196-
Utrzymanie jednostek 767144,00 767144,00 

002 

biei:<tce 767144,00 767144,00 

- wydalki jednoslek 
767144,00 767144,00 budzelowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 767144,00 767144,00 
naliczane 



3 

000322- Niepubliczne domy 106134,00 106134,00 
002 pomocy spolecznej 

bieiCfce 106134,00 106134,00 

- dotacje na zadania 106134,00 106134,00 
biezqce 

85205 Zadania w zakresie 
przeciwdzialania 
przemocy w 

53794,00 53794,00 

rodzinie 

bieiCfce 53794,00 53794,00 

- dotacje na zadania 
53794,00 53794,00 

biezqce 

Prowadzenie 

000232-
specjalistycznego 

002 
osrodka wsparcia dla 53794,00 53794,00 
ofiar przemocy w 
rodzinie 

bieiCfce 53794,00 53794,00 

- dotacje na zadania 
53794,00 53794,00 

biezqce 

85213 Skladki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 
oplacane za osoby 
pobierajqce 
niektore 
swiadczenia z 
pomocy spolecznej, 

-32537,00 -32537,00 
niektore 
swiadczenia 
rodzinne oraz za 
osoby 
uczestniczqce w 
zaj~ciach w 
centrum integracji 
spolecznej 

biei<tce -32537,00 -32537,00 

- wydatki jednostek 
-32537,00 -32537,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -32537,00 -32537,00 
statutowych zadan 

Skladki na 

000282-
ubezpieczenie 

001 
zdrowotne oplacane -32537,00 -32537,00 
za swiadczeniobiorc6w 
pomocy spolecznej 

biei<tce -32537,00 -32537,00 

- wydatki jednostek -32537,00 -32537,00 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -32537,00 -32537,00 
statutowych zadan 

85230 Pomoc w zakresie 
1808759,00 1808759,00 

dozywiania 

biei<tce 1808759,00 1808759,00 

- 5wiadczenia na rzecz 
1808759,00 1808759,00 

os6b fizycznych 

000345-
Wieloletni rZqdowy 

003 
program POSltEK W 1808759,00 1808759,00 
SZKOLE I W DOMU 

biei<tce 1808759,00 1808759,00 

- 5wiadczenia na rzecz 
1808759,00 1808759,00 

os6b fizycznych 

853 Pozostate zadania 
w zakresie polityki 21368,00 21368,00 

sporecznej 

85321 Zespoly do spraw 
orzekania 0 21368,00 21 368,00 

niepelnosprawnosci 

biei<tce 21368,00 21368,00 

- wydatki jednostek 
21368,00 21 368,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 21368,00 21368,00 
naliczane 

001191 -
Utrzymanie Miejskiego 

001 
Zespolu ds. Orzekania 21368,00 21368,00 
o Niepelnosprawnosci 
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biezCjce 21368,00 21368,00 

- wydatki jednostek 21368,00 21368,00 
budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 21368,00 21 368,00 
naliczane 

855 Rodzina 802078,00 263304,00 6000,00 532774,00 

85503 Karta Duzej 
6000,00 6000,00 

Rodziny 

biezCjce 6000,00 6000,00 

- wydatki jednostek 
6000,00 6000,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 6000,00 6000,00 
statutawych zadan 

realizacja rZqdawega 
000397- programu dla rodzin 

6000,00 6000,00 
006 wieladzietnych Karta 

Ouzej Radziny 

biezCjce 6000,00 6000,00 

- wydatki jednostek 
6000,00 6 000,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 6000,00 6000,00 
statutawych zadan 

85504 Wspieranie rodziny 263304,00 263304,00 

biezCjce 263304,00 263304,00 

- wydatki jednastek 263304,00 263304,00 
budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki ad nich 263304,00 263304,00 
naliczane 

000346- Utrzymanie jednastki 263304,00 263304,00 
002 

biezCjce 263304,00 263304,00 

- wydatki jednostek 
263304,00 263304,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki ad nich 263304,00 263304,00 
naliczane 

85508 Rodziny zastEilPcze 532774,00 532774,00 

biezCjce 532774,00 532774,00 

- wydatki jednostek 
532774,00 532774,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki ad nich 532774,00 532774,00 
naliczane 

000095- Utrzymanie jednastki 532774,00 532774,00 
002 

biezCjce 532774,00 532774,00 

- wydatki jednostek 
532774,00 532774,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki ad nich 532774,00 532774,00 
naliczane 

900 Gospodarka 
komunalna i 102500,00 102500,00 
ochrona 
srodowiska 

90004 Utrzymanie zieieni 
w miastach i 102500,00 102500,00 

gminach 

biezCjce 102500,00 102500,00 

- wydatki jednostek 
102500,00 102500,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 102500,00 102500,00 
statutawych zadan 

Piell?gnacja i leczenie 

000705-
staradrzewia w 

003 
parkach i na 102500,00 102500,00 
zielencach 
niezabytkawych 

biezCjce 102500,00 102500,00 

- wydatki jednostek 102500,00 102500,00 
budzetowych 
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- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 102500,00 102500,00 
statutowych zadan 

OGOt.EM WYDATKI 3839300,00 2142026,00 26060,00 1406052,00 265162,00 

biez<\ce 3835811,00 2142026,00 26060,00 1406052,00 261673,00 

- dotacje na zadania biezqce 159928,00 106134,00 53794,00 

- 5wiadczenia na rzecz os6b 1808759,00 1808759,00 
fizycznych 

- wydatki jednostek budzetowych 1867124,00 333267,00 26060,00 1299918,00 207879,00 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 266548,00 69963,00 10074,00 186511 ,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 1600576,00 263304,00 15986,00 1299918,00 21368,00 
naliczane 

maj<\tkowe 3489,00 3489,00 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3489,00 3489,00 


