
ZARZ1\DZENIE N r .lJ C; 53 NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia }.; 5 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,!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 nast~puje: 

§ 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. 

, wz. PREZYDENTA MIASTA 

....... jgm/a,iJ, 

.~:italgorzata'~;~WA-WODNICKA 
Wiceprezydent Miasta 



Za~ctcznik 
do Zarzctdzenia Nr .z653N11I/19 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia "-'5 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 

801 Oswiata i 0,00 475393,00 
wychowanie 

80101 Szkoty podstawowe 706025,00 706 025,00 

biei ctce 706025,00 706025,00 

- dotacje na zadania 
-290000,00 -290000,00 

biezqce 

- swiadczenia na rzecz 14000,00 14000,00 
os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 
982025,00 982025,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 20490,00 20490,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 961535,00 961535,00 
naliczane 

000238- Funkcjonowanie 19790,00 19790,00 
001 jednostki 

bieictce 19790,00 19790,00 

- wydatki jednostek 
19790,00 19790,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izacjq ich 19790,00 19790,00 
statutowych zadan 

000238-
Utrzymanie jednostki 976235,00 976235,00 

002 

bieictce 976235,00 976235,00 

- swiadczenia na rzecz 14000,00 14000,00 
os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 
962235,00 962235,00 

budzetowych 

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

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 961535,00 961535,00 
naliczane 

000317- Szkoly podstawowe 
-290000,00 -290000,00 

002 niepubliczne 

bieictce -290000,00 -290000,00 

- dotacje na zadania 
-290000,00 -290000,00 

biezqce 

80102 Szkoty podstawowe 
290000,00 290000,00 

specjalne 

bieictce 290000,00 290000,00 

- dotacje na zadania 
290000,00 290000,00 biezqce 

000319- Szkoly podstawowe 
290000,00 290000,00 001 specjalne niepubliczne 

biei ctce 290000,00 290000,00 

- dotacje na zadania 
290000,00 290000,00 biezqce 

80103 Oddziaty 
przedszkolne w 

-73432,00 -73432,00 
szkotach 
podstawowych 

biei ctce -73432,00 -73432,00 

- dotacje na zadania 
-73432,00 -73432,00 

biezqce 

000315- Oddzialy przedszkolne -73432,00 -73432,00 
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002 w szkolach 
podstawowych 
niepublicznych 

biezqce -73432,00 -73432,00 

- dotacje na zadania 
-73432,00 -73432,00 

biezqce 

80104 Przedszkola 1007825,00 1 007825,00 

biezqce 1007825,00 1007825,00 

- dotacje na zadania 
1007825,00 1007825,00 

biezqce 

000316- Przedszkola 
1007825,00 1007825,00 

002 niepubliczne 

biezqce 1007825,00 1007825,00 

- dotacje na zadania 
1007825,00 1007825,00 biezqce 

80106 Inne formy 
wychowania -60000,00 -60000,00 

przedszkolnego 

biezqce -60000,00 -60000,00 

- dotacje na zadania 
-60000,00 -60000,00 

biezqce 

Inne formy 
000310- wychowania 

-60000,00 -60000,00 001 przedszkolnego -
niepubliczne 

biezqce -60000,00 -60000,00 

- dotacje na zadania 
-60000,00 -60000,00 

biezqce 

80110 Gimnazja -792380,00 -792380,00 

biezqce -792380,00 -792380,00 

- dotacje na zadania 
-85000,00 -85000,00 

biezqce 

- wydatki jednostek 
-707380,00 -707380,00 

budzetowych 

- wydatki zwiCjzane z 
rea/izacjCj ich -174739,00 -174739,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -532641,00 -532641,00 
na/iczane 

Wydatki zwiCjzane z 

000151-
uregulowaniem 

022 
zobowiCjzan 47709,00 47709, 00 
wygaszonych 
gimnazjow 

biezqce 47709,00 47709,00 

- wydatki jednostek 
47709,00 47709,00 

budzetowych 

- wydatki zwiCjzane z 
rea/izacjCj ich 400,00 400,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 47309,00 47309,00 
na/iczane 

000198- Funkcjonowanie 
-166432,00 -166432,00 

001 jednostki 

biezqce -166432,00 -166432,00 

- wydatki jednostek 
-166432,00 -166432,00 

budzetowych 

- wydatki zwiCjzane z 
realizacjCj ich -166432,00 -166432,00 
statutowych zadan 

000198-
Utrzymanie jednostki -588657,00 -588657,00 002 

biezqce -588657,00 -588657,00 

- wydatki jednostek -588657,00 -588657,00 
budzetowych 

- wydatki zwiCjzane z 
realizacjCj ich -8707,00 -8707,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -579950,00 -579950,00 
naliczane 

Klasy 

000317- dotychczasowego 

003 
gimnazjum w szkolach -85000,00 -85000,00 
podstawowych 
niepublicznych 

biezqce -85000,00 -85000,00 
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- dotacje na zadania -85 000,00 -85 000,00 
biezCjce 

80115 Technika -380 000,00 -380 000,00 

biezifce -380000,00 -380000,00 

- dotacje na zadania 
-380 000,00 -380 000,00 

biezCjce 

000713-
Technika niepubliczne -380 000,00 -380 000,00 

001 

biezifce -380000,00 -380000,00 

- dotacje na zadania -380 000,00 -380 000,00 
biezqce 

80116 Szkoty policealne -234 078,00 -234 078,00 

biezifce -234078,00 -234078,00 

- dotacje na zadania 
-234 078,00 -234 078,00 

biezqce 

000714- Szkoly policealne 
-234 078,00 -234 078,00 

002 niepubJiczne 

biezifce -234078,00 -234078,00 

- dotacje na zadania 
-234078,00 -234 078,00 

biezqce 

80117 Branzowe szkoty I i 
-50000,00 -50 000,00 

II stopnia 

biezifce -50000,00 -50000,00 

- dotacje na zadania 
-50000,00 -50 000,00 

biezqce 

000712- Brantowe szkoly I i /I 
-50 000,00 -50 000,00 

002 stopnia niepubliczne 

biezifce -50000,00 -50000,00 

- dotacje na zadania 
-50000,00 -50000,00 

biezqce 

80150 Realizacja zadan 
wymagajqcych 
stosowania 
specjalnej 
organizacji nauki i 2000,00 2 000,00 

metod pracy dla 
dzieci i mtodziezy w 
szkotach 
podstawowych 

biezifce 2000,00 2000,00 

- swiadczenia na rzecz 
2000,00 2000,00 

os6b fizycznych 

Utrzymanie jednostek 
reaJizucjqcych zadania 
wymagajqce 

000709- stosowania specjalnej 2 000,00 2 000,00 
002 organizacji nauki i 

metod pracy dla 
uczni6w w szkolach 
podstawowych 

biezifce 2000,00 2000,00 

- swiadczenia na rzecz 
2 000,00 2 000,00 

os6b fizycznych 

80152 Realizacja zadan 
wymagajqcych 
stosowania 
specjalnej 
organizacji nauki i 
metod pracy dla 
dzieci i mtodziezy w 
gimnazjach i 
klasach 
dotychczasowego 
gimnazjum 
prowadzonych w 
innych typach szk6t, 
liceach -415960,00 -314645,00 -101315,00 

og6lnoksztatcqcych, 
technikach, 
branzowych 
szkotach I stopnia i 
klasach 
dotychczasowej 
zasadniczej szkoty 
zawodowej 
prowadzonych w 
branzowych 
szkotach I stopnia 
oraz szkotach 
artystycznych 
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biezqce -415960,00 -314645,00 -101315,00 

- dotacje na zadania -125315,00 -24000,00 -101315,00 
biezqce 

- swiadczenia na rzecz 
-19765,00 -19765,00 

os6b fizycznych 

- wydatki jednostek -270880,00 -270880,00 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -6105,00 -6105,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -264775,00 -264775,00 
naJiczane 

Zadania wymagajqce 
stosowania specjalnej 

000311-
organizacji nauki i 

005 
metod pracy dla -101315,00 -101315,00 
uczni6w lice6w 
og61noksztalcqcych 
publicznych 

biezqce -101315,00 -101315,00 

- dotacje na zadania -101315,00 -1 01 315,00 
biezqce 

Zadania 
wymagajqcych 

000314-
stosowania specjalnej 

003 
organizacji nauki i -24 000,00 -24 000,00 
metod pracy dla 
uczni6w w gimnazjach 
niepubJicznych 

biezqce -24000,00 -24000,00 

- dotacje na zadania 
-24000,00 -24000,00 

biezqce 

Funkcjonowanie 
jednostek realizujqcych 
zadania wymagajqce 

000710- stosowania specjalnej 
-4924,00 -4924,00 

001 organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci 
i mlodziety w 
gimnazjach 

biezqce -4924,00 -4924,00 

- wydatki jednostek 
-4924,00 -4924,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -4924,00 -4924,00 
statutowych zadan 

Utrzymanie jednostek 
realizacjqcych zadania 
wymagajqce 

000710- stosowania specjalnej 
-285721,00 -285721,00 

002 organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci 
i mlodziety w 
gimnazjach 

biezqce -285721,00 -285721,00 

- swiadczenia na rzecz -19765,00 -19765,00 
os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 
-265956,00 -265956,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
reaJizacjq ich -1181,00 -1181,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -264775,00 -264775,00 
naJiczane 

80195 Pozostala 
0,00 0,00 

dzialainosc 

biezqce 0,00 0,00 

- wydatki jednostek 
0,00 0,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
reaJizacjq ich -2500,00 -2500,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 2500,00 2500,00 
naliczane 

Przedsir;wzir;cia 
000151- zgloszone w ramach 

0,00 0,00 019 konsultacji 
spolecznych 

biezqce 0,00 0,00 

- wydatki jednostek 0,00 0,00 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -2500,00 -2500,00 
statutowych zadan 
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- wynagrodzenia i 
skladki od nieh 2500,00 2500,00 
naliezane 

854 Edukacyjna 
opieka 
wychowawcza 

8540.3 Specjalne osrodki 
szkolno- -12 000,00 -12 000,00 
wychowawcze 

bieiifce -12000,00 -12000,00 

- dotacje na zadania -12 000,00 -12 000,00 
biezqce 

000330-
Speejalne osrodki 

001 
szkolno-wyehowaweze -12 000,00 -12 000,00 
niepubliezne 

bieiifce -12000,00 -12000,00 

- dotacje na zadania -12 000,00 -12 000,00 
biezqce 

854 0.4 Wczesne 
wspomaganie 51000,00 51000,00 
rozwoju dziecka 

bieiifce 51000,00 51000,00 

- dotacje na zadania 
51000,00 51000,00 

biezqce 

000326-
Wezesne 

001 
wspomaganie rozwoju 51000,00 51 000,00 
dzieeka 

bieiifce 51000,00 51000,00 

- dotacje na zadania 
51000,00 51000,00 

biezqce 

8541 0. Internaty i bursy 
-100 000,00 -1 00 000,00 

szkolne 

bieiifce -100000,00 -100000,00 

- dotacje na zadania -100 000,00 -100 000,00 
biezqce 

000308- Dotaeja dla burs 
-100 000,00 -100 000,00 

002 szkolnyeh publieznyeh 

bieiifce -100000,00 -100000,00 

- dotacje na zadania -100 000,00 -100 000,00 
biezqce 

85421 Mtodziezowe 
61000,00 61000,00 

osrodki socjoterapii 

bieiifce 61000,00 61000,00 

- dotacje na zadania 61000,00 61 000,00 
biezqce 

000329-
Mlodzieiowe osrodki 

001 
soejoterapii - 61000,00 61000,00 
niepubliezne 

bieiifce 61000,00 61000,00 

- dotacje na zadania 61000,00 61 000,00 
biezqce 

OGOt.EM WYDATKI O,O() 526393.()0 

biez<\ce 0,00 526393,00 

- dotacje na zadania biezqce 526393,00 

- swiadczeni'aiia Tzeczos6b -3765,00 -3765,00. 
fizycznych 

- wydatki jednostek budzetowych 3765,00 3 765,00 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -162854,00. -162854,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 16661 9,00 166619,00 
naliczane 


