
ZARZ1\DZENIE Nr £8r9 NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia A6 grudnia 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 marc a 1990 r. 0 samorz,!-dzie 
gmilillym (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 i 2020) oraz uchwaly Nr 111167118 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. 



Za~qcznik 

do Zarzqdzenia Nr~~SNIl1/19 
Prezydenta M iasta todzi 
z dnia 16 grudnia 2019 ro 

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

Klasyfi 
kacja 

851 

85154 

000108-
012 

000108-
022 

852 

85203 

000063-
002 

85219 

Wyszczeg61nienie 

Ochrona zdrowia 

Przeciwdziatanie 
alkoholizmowi 

biez<4ce 

- dotacje na zadania 
biezqce 

- wydatki jednostek 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 
statutowych zadan 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 
nalir:zane 

Profilaktyka i 
rozwiqzywanie 
problem6w uzaletnien 

biei~ce 

- dotacje na zadania 
biezqce 

Wykonywanie badan 
zdrowotnych z zakresu 
uzaletnienia od 
alkoholu i 
wskazywanie zakladu 
leczniczego oraz 
sporzqdzania opinii 

biei w:e 

- wydatki jednostek 
budzetowych 

- wydatki zwiqzane z 
realizacjq ich 
statutowych zadan 

- ~"Jnagrodzenia i 
skladki od nich 
naliczane 

Pomoc spoteczna 

Osrodki wsparcia 

biez~ce 

- wydatki jednostek 
budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 
naliczane 

Utrzymanie jednostki 

biei~ce 

- wydatki jednostek 
budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 
naliczane 

Osrodki pomocy 
spotecznej 

biei~ce 

- wydatki jednostek 
budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 
nal;-;zane 

Zmiana planu 

na 2019 rok 

0,00 

DoDO 

0,00 

-2487,00 

2487,00 

642,00 

1845,00 

-2487,00 

-2487,00 

-2487,00 

2487,00 

2487,00 

2487,00 

642,00 

1845,00 

0,00 

3000,00 

3000,00 

3000,00 

3000,00 

3000,00 

3000,00 

3000,00 

3000,00 

-3000,00 

-3000,00 

-3000,00 

-3000,00 

GMINA POWIAT 

wlasne zlecone porozumienia porozumienia wtasne ztecone porozumienia porozumienia 
z administracj'l mi'ldzy j osot. z administracj /t mi'ldzy jos.t. 

rz'ldow'l ~dow'l 

0,00 

0,00 

0,00 

-2487,00 

2487,00 

642,00 

1845,00 

-2487,00 

-2487,00 

-2487,00 

2487,00 

2487,00 

2487,00 

642,00 

1845,00 

0,00 

3000,00 

3000,00 

3000,00 

3000,00 

3000,00 

3000,00 

3000,00 

3000,00 

-3000,00 

-3000,00 

-3000,00 

-3000,00 
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000058-
Utrzymanie jednostki -3000,00 -3000,00 

002 

biei~::e -3000,00 -3000,00 

- wydatki jednostek 
-3 000,00 -3 000,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -3000,00 -3000,00 
naliczane 

855 Rodzina 0,00 0,00 

85508 Rocziny zastEi!pcze -94 000,00 -94 000,00 

biei~ce -94000,00 -9.4000,00 

- wydatki jednostek 
-94 000,00 -94 000,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -94000,00 -94 000,00 
naliczane 

000095- Utrzymanie jednostki -94000,00 -94000,00 
002 

biei~ce -94000,00 -94000,00 

- wydCltki jednostek 
-94 000,00 -94 000,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich -94000,00 -94000,00 
naliczane 

85510 Dzialalnosc 
plac6wek 

94 000,00 94 000,00 
opieKunczo-
wychowawczych 

biei~ce 94000,00 94000,00 

- swiadczenia na rzecz 
-61876,00 -61876,00 os6b fizycznych 

- wydatki jednostek 
155876,00 155876,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 155876,00 155876,00 
naliczane 

000136-
Utrzymanie jednostki 147876,00 147876,00 

002 

biei~ce 147876,00 147876,00 

- wydatki jednostek 
147876,00 147876,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skl&dki od nich 147876,00 147876,00 
naliczane 

000137-
Utrzymanie jednostki 8000,00 8000,00 

002 

biei~ce 8000,00 8000,00 

- wydatki jednostek 
8 000,00 8 000,00 

budzetowych 

- wynagrodzenia i 
skladki od nich 8000,00 8000,00 
naliczane 

Pomocna 
usamodzielnienie i 
kontynuowanie nauki 

000139-
dla os6b 

001 
opuszczajqcych po -28000,00 -28000,00 
osiqgni~ciu 
pelnoletnosci plac6wki 
opiekU/1czo-
wychowawcze 

biei~ce -28000,00 -28000,00 

- swiadczenia na rzecz 
-28 000,00 -28 000,00 os6b fizycznych 

000144-
Pomoc na 

001 
zagospodarowanie w -3000,00 -3000,00 
formie rzeczowej 

biei~ce -3000,00 -3000,00 

- swiadczenia na rzecz -3 000,00 -3 000,00 
os6b fizycznych 

000145-
Pomoc pieni~tna na 

001 
usamodzielnienie i -30876,00 -30876,00 
kontynuowanie nauki 

biei~ce -30876,00 -30876,00 

- swiadczenia na rzecz 
-30 876,00 -30 876,00 

os6b fizycznych 

OGOt.EM WYDATKI 0,00 0,00 0,00 
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biezC\ce 0,00 0,00 0,00 

- dotacje na zadania biezqce -2487,00 -2487,00 

- 5wiadczenia na rzecz os6b -61876,00 
fizycznych 

-61876,00 

- wydatki jednostek budZetowych 64363,00 2487,00 61876,00 

- wydatki zwiCjzane z 
realizacjq ich 642,00 642,00 
statutowych zadar'i 

- wynagrodzenia I 
skladki od nich 63721,00 1845,00 61876,00 
naliczane 


