
ZARZl\DZENIE Nr 1(;28 NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 2A listopada 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 marca 1990 r. 0 samorz'l-dzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w zwi'l-zku z art. 92 ust. 1 pkt 
2 ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'l-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, 2020) oraz uchwaly Nr IIII67/18 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. Dokonujy przeniesienia srodk6w w ramach dzialu w zakresie zadail zleconych 
w budzecie miasta Lodzi na 2019 rok zgodnie z za1'l-cznikiem. 

§ 2. Zarz'l-dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania i podlega ogloszeniu zgodnie 
z przeplSaml. 

PREZYDENT MIAST A 

Hanna ZDANOWSKA 



Zafqcznik 
do Zarzqdzenia Nr LGlBNII1I19 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia 2A 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 

Klasyfi Wyszczeg61nienie na 2019 rok wlasne 

kacja 

750 Administracja 0;00 
publiczna 

75011 Urz~dy 0,00 0,00 
wojew6dzkie 

biezCjce 0,00 0,00 

- wydatki jednostek 0,00 0,00 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 271000,00 271000,00 
statutawych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki ad nich -271000,00 -271000,00 
naliczane 

000340-
urzf?dy wajew6dzkie -

004 
zadania realizowane -271000,00 -271 000,00 
przez gminf? 

biezCjce -271000,00 -271000,00 

- wydatki jednostek -271000,00 -271000,00 
budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -271000,00 -271000,00 
naliczane 

000397-
Zadania z zakresu 

025 
administracji rzadowej 271000,00 271 000,00 
zlecone gminie 

biezCjce 271000,00 271000,00 

- wydatki jednostek 271000,00 271000,00 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 271000,00 271000,00 
statutowych zadan 

OGOt.EM WYDATKI 0,00 

biezqce 0,00 

- wydatki jednostek budzetowych 0,00 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 271000,00 
statutowych zadar'J 

- wynagrodzenia i 
skladki ad nich -271000,00 
naliczane 


