
ZARZ1\DZENIE Nr 211~ NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia ~ listopada 2019 r. 

w sprawie zmian w planie finansowym Urz~du Miasta Lodzi oraz w planie wydatk6w 
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649,2020) oraz uchwaly Nr III/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 zmiany w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi oraz w planie 
wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2019 rok, zgodnie z zal,!cznikiem. 

§ 2. Zawiadamiam 0 dokonanych zmianach w planie wydatk6w budzetu miasta Lodzi 
na 2019 rok Dyrektora Centrum Swiadczen Socjalnych w Lodzi zobowi,!zujy 
do dostosowania planu finansowego kierowanej jednostki budzetowej. 

§ 3. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi, wymienionych w zal'!czniku. 

§ 4. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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PLAN WYDATKOW 

ZMIANY PLANU ORAZ W PLANIE WYDATKOW NA 2019 ROK 

Dziat Wyszczeg61nienie 

Centrum Swiadczeri Socjalnych 

852 Pomoc spoteczna 

85215 Dodatki mieszkaniowe 

000059- Dodatki mieszkaniowe 
001 

Centrum Swiadczer'l Socjalnych 

3110 $wiadczenia spoleczne 

CENTRUM SWIADCZEN SOCJALNYCH 
OGOlEM WYDATKI 

Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych 

852 Pomoc spoteczna 

85202 Domy pomocy spotecznej 

000322- Niepub/iczne domy pomocy spo/ecznej 
002 

Urzqd Miasta todzi 

Dotacje celowe z budtetu jednostki samorzqdu terytorialnego, udzielone w trybie 
2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadarl zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzqcym dzialalnosc potytku publicznego 

85203 Osrodki wsparcia 

Sfera 

10 

10 

000197- Prowadzenie domu dla matek z maloletnimi dziecmi i kobiet w ciftzy 10 
002 

2360 

Urzqd Miasta todzi 

Dotacje celowe z budtetu jednostki samorzqdu terytorialnego, udzielone w trybie 
art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadarl zleconych do 

Zmiany 

og6tem 

-191845,00 

-191845,00 

-191845,00 

-191845,00 

-191845,00 

-191 845,00 k 

191845,00 • 

303252,00 

303252,00 

303252,00 

303252,00 

-70233,00 

-70233,00 

-70233,00 

-70233,00 

wlasne 

-191845,00 

-191 845,00 

-191845,00 

-191845,00 

-191845,00 

-191845,00 

-41174,00 

GMINA 

zlecone porozumienia 
z administraci'l 

U'IdoW'l 

-... -~ ... -...... -- ---

pOfOzumienia 
mifldzy i·s.t. 

Zatqcznik 
do Zarzqdzenia Nr~-1fg/VIII/19 
PrezydenJ,g .. Miasta todzi 
z dnia ~ Iistopada 2019 r. 

wlasne 

233019,00 

303252,00 

303252,00 

303252,00 

303252,00 

-70233,00 

-70233,00 

-70233,00 

-70233,00 

POWIAT 

zlecone porozumienia 
z administracj'l 

U'IdOWIi 

porozumienia 
mifldzy i.s.t. 



realizacji organizacjom prowadzqcym dzialalnosc potytku publicznego 

85228 Ustugi opiekurlcze i specjalistyczne ustugi opiekurlcze 

000332- Uslugi opiekutlcze 
002 

Urzqd Miasta todzi 

Dotacje celowe z budtetu jednostki samorzqdu terytorialnego, udzielone w trybie 
2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do 

rea/izacji organizacjom prowadzqcym dzialalnosc potytku pub/icznego 

WYDZIAt. ZDROWIA I SPRAW SPOt.ECZNYCH 
OG6t.EM WYDATKI 

OG6t.EM WYDATKI 

10 

2 

-41174,00 -41174,00 

-41174,00 -41174,00 

-41174,00 -41 174,00 

-41174,00 -41 174,00 

191845,00 -41174,00 233019,00 

-233019,00 233019,00 


