
ZARZ.t\DZENIE Nr -ZC4 9 NIIII19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia .21.. Iistopada 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,!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, 1649,2020) oraz uchwaly Nr 111/67/18 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 nastftpuje: 

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

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

.,r"~'-'---""'-"'~' 

I! 

, Hanna ZDANOWSKA 



Zatqcznik 
do Zarzqdzenia Nr .2.G49N11I/19 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia 2,2.. listopada 2019 r. 

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

Zmiana plami 
GMINA 

Klasyfi Wyszczeg61nienie na 2019 rok wtasne zlecone zlecone porOZ\lmiel1 iii 

kacja z administracj~ 
rz'lllow'l 

750 Administracja 0,00 0,00 0,00 
publiczna 

75023 UrzE;dy gmin (miast 
i miast na prawach 0,00 0,00 0,00 
powiatu) 

bieiifce 0,00 0,00 0,00 

- 5wiadczenia na rzecz 
-357880,00 -271989,00 -85891,00 os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 
357880,00 271989,00 85891 ,00 budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizaejq ieh -64300,00 -48868,00 -15432,00 
statutowyeh zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nieh 422180,00 320857,00 101323,00 
naliezane 

Wplaty na Panstwowy 
000082- Fundusz Rehabilitaeji 

-64300,00 -48868,00 -15432,00 
037 Os6b 

Niepelnosprawnyeh 

bieiifce -64300,00 -48868,00 -15432,00 

- wydatki jednostek 
-64300,00 -48868,00 -15432,00 budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizaejq ieh -64300,00 -48868,00 -15432,00 
statutowyeh zadan 

000340- Wydatki osobowe 
64300,00 48868,00 15432,00 

007 praeownik6w Uw;du 

bieiifce 64300,00 48868,00 15432,00 

- 5wiadczenia na rzecz 
-357880,00 -271989,00 -85891 ,00 

os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 
422180,00 320857,00 101323,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nieh 422180,00 320857,00 101323,00 
naliezane 

852 Pomoc spoteczna 0,00 0,00 

85203 Osrodki wsparcia 51685,00 51685,00 

bieiifce 51685,00 51685,00 

- wydatki jednostek 
51685,00 51685,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nieh 51685,00 51685,00 
naliezane 

000063-
Utrzymanie jednostki 39460,00 39460,00 

002 

bieiifce 39460,00 39460,00 

- wydatki jednostek 39460,00 39460,00 
budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nieh 39460,00 39460,00 
naliezane 

000064-
Utrzymanie jednostki 8665,00 8665,00 

002 

bieiifce 8665,00 8665,00 

- wydatki jednostek 
8665,00 8665,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 8665,00 8665,00 

." porozumienia, .. , 
mi4!dzy j.s.t. 



2 

skladki ad nich 
naliczane 

000280-
Utrzymanie jednastki 3560,00 3560,00 

002 

biezqce 3560,00 3560,00 

- wydatki jednastek 3560,00 3560,00 
budzetawych 

- wynagrodzenia i 
skladki ad nich 3560,00 3560,00 
naliczane 

85215 Dodatki 
-430825,00 -430825,00 

mieszkaniowe 

biezqce -430825,00 -430825,00 

- 5wiadczenia na rzecz 
-430825,00 -430825,00 

os6b fizycznych 

000059-
Dadatki mieszkaniowe -430825,00 -430825,00 

001 

biezqce -430825,00 -430825,00 

- 5wiadczenia na rzecz 
-430825,00 -430825,00 

os6b fizycznych 

85219 Osrodki pomocy 379140,00 379140,00 
spolecznej 

biezqce 379140,00 379140,00 

- wydatki jednostek 379140,00 379140,00 
budzetowych 

- wynagradzenia i 
skladki ad nich 379140,00 379140,00 
naliczane 

000221-
Utrzymanie jednastki 379 140,00 379140,00 

002 

biezqce 379140,00 379140,00 

- wydatki jednostek 
379140,00 379140,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki ad nich 379 140,00 379140,00 
naliczane 

OGOt.EM WYDATKI 0,00 0,00 

biezl\.ce O,OQ 0,00 

- 5wiadczenia na rzecz os6b 
-788705,00 -702814,00 

fizycznych 

- wydatki jednostek budzetowych 788705,00 702814,00 

- wydatki zwiCjzane z 
realizacjCj ich -64300,00 -48 8~8,OO 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 853005,00 751682,00 
naliczane 


