
ZARZ1\DZENIE Nr 2124 NIII/19 
PREZYDENT A MIASTA LODZI 

z dnia ~ grudnia 2019 r. 

w sprawie zmian 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 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: 

§ 1.1. Zwiykszam budzet miasta Lodzi na 2019 rok z tytulu dochod6w i wydatk6w, 
o kwoty 95.263 ,00 zl zgodnie z decyzjami Wojewody L6dzkiego Nr: 

1) FB-1.3111.2.442.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. 
2) FB-1.3111.2.446.2019 z dnia 151istopada 2019 r. 

2. Zmian w dochodach dokonujy zgodnie z zal,!cznikiem nr 1. 

3. Zmian w wydatkach dokonujy zgodnie z zal,!cznikiem nr 2. 

20.000,00 zl; 
75.263,00 zl; 

§ 2.1. Zmniejszam budzet miasta Lodzi na 2019 rok z tytulu dochod6w i wydatk6w, 
o kwoty 232.499,15 zl zgodnie z decyzjami Wojewody L6dzkiego Nr: 

1) FB-1.3111.2.427.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. 
2) FB-1.3111.2.428.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. 
3) FB-I.3111.2.426.20 19 z dnia 14 listopada 2019 r. 
4) FB-1.3111.2.434.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. 

2. Zmian w dochodach dokonujy zgodnie z zal,!cznikiem nr 1. 

3. Zmian w wydatkach dokonujy zgodnie z zal,!cznikiem nr 2. 

11.026,00 zl; 
40.451,00 zl; 

4.022,15 zl; 
177.000,00 zl; 

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



Zatqcznik 1 
do Zarzqdzenia Nr2124NIII/19 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia 2., grudnia 2019 r. 

DOCHODY OGOtEM BUDZETU MIASTA tODZI NA 2019 ROK WG ZRODEt, Z 
PODZIAtEM NA DOCHODY BIEZACE I MAJATKOWE - ZMIANA 

Zmiana planu 
GMINA POWIAT 

!, 
Klasyfi Wyszczeg61nienie na 2019 rok wtasne zlecone porozllmienja porozumienia ; wtasne zleCOnfl porozumienia 

kacja z admillistracj" mifldZY j.s.t ' z administracj" 
rz"dow" rzlIdoW'l 

DOCHODY BIEZJ\CE -137236,15 -142188,00 4951,85 

700 Gospodarka -11026,00 ·11026,00 

mieszkaniowa 

70005 Gospodarka -11026,00 -11 026,00 

gruntami i 
nieruchomosciami 

2110 Dotacje celowe -11026,00 -11026,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na zadania 
bietqce z zakresu 
administracji rZqdowej 
oraz inne zadania 
zlecone ustawami 
realizowane przez 
powiat 

852 Pomoc spoteczna -142188,00 -142188,00 

85203 Osrodki wsparcia 75263,00 75263,00 

2010 Dotacje celowe 75263,00 75263,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na realizacjr; 
zadan bietqcych z 
zakresu administracji 
rZqdowej oraz innych 
zadan zleconych 
gminie (zwiqzkom 
gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) 
ustawami 

85219 Osrodki pomocy -40451 ,00 -40451 ,00 

spotecznej 

2010 Dotacje celowe -40451,00 -40451,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na realizacjr; 
zadan bietqcych z 
zakresu administracji 
rZqdowej oraz innych 
zadan zleconych 
gminie (zwiqzkom 
gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) 
ustawami 

85228 Ustugi opiekuncze i -177 000,00 -177 000,00 

specjalistyczne 
ustugi opiekuncze 

2010 Dotacje celowe -177000,00 -177000,00 
otrzymane z budtetu 
panstwa na realizacjr; 
zadan bietqcych z 
zakresu administracji 
rZqdowej oraz innych 
zadan zleconych 
gminie (zwiqzkom 
gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) 
ustawami 

853 Pozostate zadania -4022,15 -4022,15 

w zakresie polityki 
spotecznej 

85321 Zespoty do spraw -4022,15 -4022,15 

orzekania 0 

niepefnosprawnosci 

2110 Dotacje celowe -4022,15 -4022,15 
otrzymane z budtetu 
panstwa na zadania 
bietqce z zakresu 
administracji rzqdowej 
oraz inne zadania 
zlecone ustawami 
realizowane przez 
powiat 

855 Rodzina 20000,00 20000,00 

porozumienia 
mifldzy j.s.t 



2 

85510 Dzialalnosc 20000,00 20000,00 

plac6wek 
opiekunczo-
wychowawczych 

2160 Dotacje celowe 20000,00 20000,00 
otrzymane z budietu 
panstwa na zadania 
bieiqce z zakresu 
administracji rZqdowej 
zlecone powiatom, 
zwiqzane z realizacjq 
dodatku 
wychowawczego, 
dodatku do 
zryczaltowanej kwoty 
oraz dodatku w 
wysokosci 
swiadczenia 
wychowawczego 
stanowiqcych pomoc 
panstwa w 
wychowywaniu dzieci 

OGOt.EM DOCHODY -137236,15 -142188,00 4951,85 

DOCHODY -137236,15 -142188,00 4951,85 

BIEZACE 

---- ----------------------------------------------------------------------------------------------~ 



Zat~cznik 2 
do Zarz~dzenia Nrtl7.4N11I/19 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia ~ grudnia 2019 r. 

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

Zmiana planu 
GMINA POWIAT 

Klasyfi Wyszczeg61nienie na 2019 rok wlasne zlecone porozumienia porozumienia porozumienia 

kacja z administraci'l .m~dzy j.s.t. z administracj'l 
rZ'ldow'l fZ'Idow'l 

700 Gospodarka -11 026,00 .11026,00 
mieszkaniowa 

70005 Gospodarka 
gruntami i -11 026,00 -1 1 026,00 
nieruchomosciami 

bieiCfce -11026,00 -11026,00 

- wydatki jednostek 
-11 026,00 -1 1 026,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -11026,00 -11026,00 
naliczane 

000359-
Gospodarowanie 

002 
nieruchomosciami -11026,00 -11026,00 
Skarbu Panstwa 

bieiCfce -11026,00 -11026,00 

- wydatki jednostek 
-11 026,00 -1 1026,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -11026,00 -11026,00 
naliczane 

852 Pomoc spoteczna -142188,00 -142188,00 

85203 Osrodki wsparcia 75263,00 75263,00 

bieiCfce 75263,00 75263,00 

- dotacje na zadania 75263,00 75263,00 
biezqce 

000397-
prowadzenie 

010 
srodowiskowych 75263,00 75263,00 
dom6w samopomocy 

bieiCfce 75263,00 75263,00 

- dotacje na zadania 
75263,00 75263,00 

biezqce 

85219 Osrodki pomocy 
-40 451 ,00 -40451 ,00 

spolecznej 

bieiCfce -40451,00 -40451,00 

- swiadczenia na rzecz 
-39853,00 -39853,00 

os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 
-598,00 -598,00 budzetowych 

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

000393- Wynagrodzenie za 
-40451,00 -40451,00 

001 sprawowanie opieki 

bieiCfce -40451,00 -40451,00 

- swiadczenia na rzecz 
-39853,00 -39853,00 

os6b flzycznych 

- wydatki jednostek 
-598,00 -598,00 budzetowych 

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

85228 Uslugi opiekur'lcze i 
specjalistyczne -177 000,00 -177000,00 
uslugi opiekur'lcze 

bieiCfce -177 000,00 -177 000,00 

- dotacje na zadania 
-177 000,00 -177 000,00 

biezqce 

000397- organizowanie i -177000,00 -177 000,00 

porozumienill 
mifldzy j.S.l 



2 

011 swiadczenie 
specjalistyczn ych 
uslug opiekunczych w 
miejscu zamieszkania 
dla os6b z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

biezifce -177 000,00 -177 000,00 

- dotacje na zadania -177 000,00 -177 000,00 
biezqce 

853 Pozostate zadania 
w zakresie polityki -4022,15 -4022,15 
spotecznej 

85321 Zespofy do spraw 
orzekania 0 -4022,15 -4 022,15 

niepetnosprawnosci 

biezifce -4022,15 -4022,15 

- wydatki jednostek -4022,15 -4022,15 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -4022,15 -4 022,15 
statutowych zadan 

Funkcjonowanie 
001191- Miejskiego Zespolu ds. -4022,15 -4 022,15 

002 Orzekania 0 

Niepelnosprawnosci 

biezifce -4022,15 -4022,15 

- wydatki jednostek 
-4022,15 -4022,15 budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -4022,15 -4 022,15 
statutowych zadan 

855 Rodzina 20000,00 20000,00 

85510 Dziatalnosc 
plac6wek 

20000,00 20000,00 
opiekunczo-
wychowawczych 

biezifce 20000,00 20000,00 

- swiadczenia na rzecz 
19802,00 19802,00 

os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 
198,00 198,00 budzetowych 

- wYllagrodzenia i 
skladki od nich 198,00 198,00 
naliczane 

dodatek w wysokosci 

000397-
swiadczenia 

085 
wychowawczego - 20000,00 20000,00 
plac6wki opiekunczo-
wychowawcze 

biezifce 20000,00 20000,00 

- swiadczenia na rzecz 
19802,00 19802,00 os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 
198,00 198,00 budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 198,00 198,00 
naliczane 

OG6t.EM WYDATKI -137236,15 -142188,00 4951,85 

biezi\ce -137236,15 -142188,00 4951,85 

- dotacje na zadania biezqce -101737,00 -101 737;00 

- swiadczenia na rzecz os6b 
-20051 ,00 -39853,00 19802,00 

fizycznych 

- wydatki jednostek budzetowych -15448,15 -598,00 · 14850,1 5 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich -4620,15 -598,00 -4022,15 
statulowych zadari 

- wynagrodzenia i 
skladki ad nich -10828,00 -10828,00 
naliczane 


