
ZARZ1\DZENIE Nr 2105 NIllI19 
PREZYDENT A MIASTA LODZI 

z dnia .2 ~ 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, 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. 259 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) 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) 

zarntdzam, co nast~puje: 

§ 1. Dokonuje sit( przeniesienia wydatk6w w kwocie 622.120 zl z rezerw celowych 
budzetu miasta Lodzi na 2019 rok zgodnie z zal,!cznikiem do zarz,!dzenia. 

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



Zalqcznik 
do Zarzqdzenia Nr.<-'106 NIIi/19 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia ..2.. 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 wtasne zlecone porozumienia porozl!mienia w/asne zlecone porozumienill 

kacja z administracj'l mifldzy j .s.t z administracj'l 
r21!dow'l r21!dow'l 

600 Transport i 603772,00 603772,00 
tC\cznosc 

60015 Drogi publiezne w 
miastaeh na 
prawaeh powiatu 
(w rozdziale nie 603772,00 603772,00 

ujmuje si~ 
wydatk6w na drogi 
gminne) 

majiftkowe 603772,00 603772,00 

- inwestycje i zakupy 
603772,00 603772,00 inwestycyjne 

Pozyskanie prawa 
wlasnosci bqdi prawa 

000470- uiytkowania 
603772,00 603772,00 

001 wieczystego do 
nieruchomosci 
niezbf?dnych pod dragi 

majiftkowe 603772,00 603772,00 

- inwestycje i zakupy 
603772,00 603772,00 inwestycyjne 

710 Dziatalnosc 
1230,00 1230,00 

ustugowa 

71002 Jednostki 
organizaeji i 

1230,00 1 230,00 
nadzoru 
inwestyeyjnego 

bieiifce 1230,00 1230,00 

- wydatki jednostek 
1230,00 1230,00 budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 1230,00 1230,00 
statutowych zadan 

000246- Funkcjonowanie 
1230,00 1230,00 

001 jednostki 

bieiifce 1230,00 1230,00 

- wydatki jednostek 
1230,00 1230,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 1230,00 1230,00 
statutowych zadan 

758 R6i:ne rozliczenia -622120,00 -622120,00 

75818 Rezerwy og61ne i 
-622120,00 -622120,00 

eel owe 

bieiifce -18348,00 -18348,00 

- wydatki jednostek 
-18348,00 -18348,00 

budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -18348,00 -18348,00 
statutowych zadan 

majiftkowe -603772,00 -603772,00 

- inwestycje i zakupy 
-603772,00 -603772,00 

inwestycyjne 

Rezerwa celowa na 
wynagradzenia 

000264- jednostek 
-598,00 -598,00 

003 organizacyjnych w tym 
na odprawy 
emerytalno-rentowe 

porozumienia 
mifldzy j .s.t. 
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oraz nagrody 
jubileuszowe 

biezCfce -598,00 -598,00 

- wydatki jednostek 
-598,00 -598,00 

budtetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izaejq ieh -598,00 -598,00 
statutowyeh zadail 

Rezerwa celowa na 
obowiqzkowe 
platnosei w tym 
wynikajaee z wyplat 
odszkodowail, 

000265- koszt6w sqdowyeh i 
-1230,00 -1230,00 

005 wyrok6w lub ug6d 
oraz zwrot6w srodk6w 
i korekt finansowyeh 
zwiqzanyeh z 
dofinansowaniem 
zewnl;trznym 

b iezCfce -1230,00 -1230,00 

- wydatki jednostek -1230,00 -1230,00 
budtetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ieh -1230,00 -1230,00 
statutowych zadail 

Rezerwa eelowa na 
000268- zadania zwiqzane z -16520,00 -16520,00 

006 systemem oswiaty, w 
tym edukaeji 

biezCfce -16520,00 -16520,00 

- wydatki jednostek 
-16520,00 -16520,00 

budtetowych 

- wydatki zwiqzane z 
rea/izaejq ieh -16520,00 -16520,00 
statutowyeh zadail 

Rezerwa eelowa na 
000509- wykupy nieruehomosei 

-603772,00 -603772,00 
002 pod inwestyeje 

miejskie 

majCftkowe -603772,00 -603772,00 

- inwestycje i zakupy 
-603772,00 -603772,00 

inwestycyjne 

801 Oswiata i 
16520,00 12520,00 4000,00 

wychowanie 

80101 Szkoty 
12520,00 12520,00 

podstawowe 

b iezCfce 12520,00 12520,00 

- wydatki jednostek 
12520,00 12520,00 

budtetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ieh 12520,00 12520,00 
statutowyeh zadail 

000238- Funkejonowanie 
12520,00 12520,00 

001 jednostki 

biezCfce 12520,00 12520,00 

- wydatki jednostek 
12520,00 12520,00 

budtetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizaejq ieh 12520,00 12520,00 
statutowyeh zadail 

80120 Licea 
4000,00 4000,00 

og61 noksztatcqce 

biezCfce 4000,00 4000,00 

- wydatki jednostek 
4000,00 4000,00 budtetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizaejq ieh 4000,00 4000,00 
statutowyeh zadail 

000208- Funkejonowanie 
4000,00 4000,00 001 jednostki 

biezCfce 4000,00 4000,00 

- wydatki jednostek 
4000,00 4000,00 budtetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizaejq ieh 4000,00 4000,00 
statutowych zadail 

853 Pozostate zadania 
598,00 598,00 

w zakresie 
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polityki 
spofecznej 

85333 Powiatowe urz~dy 
598,00 598,00 

pracy 

biezl1ce 598,00 598,00 

- wydatki jednostek 598,00 598,00 
budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 598,00 598,00 
naliczane 

000351-
Utrzymanie jednostki 598,00 598,00 

002 

biezl1ce 598,00 598,00 

- wydatki jednostek 
598,00 598,00 budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 598,00 598,00 
naliczane 

OGOlEM WYDATKI 0,00 -608370,00 608370,00 

biez,\ce 0,00 -4598,00 4598,00 

- wydatki jednostek budzetowych 0,00 -4598,00 4598,00 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -598,00 -4598,00 4000,00 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 598,00 598,00 
naliczane 

maj,\tkowe -603772,00 603772,00 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne -603772,00 603772,00 


