
ZARZ1\DZENIE Nr561\j NII/18 

PREZYDENT A MIASTA LODZI 

z dnia Z czerwca 2018 r. 

w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2018 rok. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875,2232 z 2018 poz.130) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz.1868 

z 2018 r. poz. 130), art. 247 ust.l i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz uchwaly 

Nr LXIIIIl63 1117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia 

budzetu Miasta Lodzi na 2018 rok. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2018 r. poz.1540) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ l. l. Zwiykszam budzet miasta Lodzi na 2018 rok, 0 kwoty 

zgodnie z decyzjami Wojewody L6dzkiego: 

1) FB-1.311l.l.92.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. 
2) FB-1.3111.1.87.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

2. Zwiykszenia dochod6w dokonujy w: 

373.336 zl; 
20.600 zl. 

1) dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 

20.600 zl 

rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Panstwowej Strazy Pozamej 

§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzqdowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; 

2) dziale 855 - Rodzina 373.336 zl 

rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie zlobk6w 

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjy 

wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w 

powiatowo-gminnych); 

393.936 zl 
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zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 i 2. 

3. Zwiykszenia wydatk6w dokonujy w: 

1) dzia1e 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 

20.600 zl 

rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Panstwowej Strazy Pozamej 

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 

powiatowym zadaniu pn. "Zakup sprzytu elektronicznego i lqcznosci, 

informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, 

plywajqcego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i 

gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz 

pozostalego"; 

2) dziale 855 - Rodzina 

rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie zlobk6w 

grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 

grupie wydatk6w - Zadania statuto we 

gminnym zadaniu pn. "Miejski Zesp61 Zlobk6w"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 3 i 4. 

373.336 zl 

110.000 zl 

263336 zl 

§ 2.1. Zwiykszam budzet miasta Lodzi na 2018 rok 0 kwoty zgodnie z 

decyzjq Ministra Finans6w MF/FG3.4143.3.69.2018.MF.l240 z dnia 9 

maja2018r. 

2. Zwiykszenia dochod6w dokonujy w: 

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania 

biezqce z zakresu administracji rZqdowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

3. Zwiykszenia wydatk6w dokonujy w: 

278.729 zl 
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dziaJe 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 

grupie wydatk6w - Zadania statuto we 

powiatowym zadaniu pn. "Zadanie zlecone z zakresu administracji 

rzqdowej"; 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 4. 

§ 3. Dokonujy przemeslema srodk6w w budzecie miasta Lodzi 

na 2018 rok: 

1) w dziaJe 801 - Oswiata i wychowanie 

zmmeJszeme w: 

a) rozdziale 80104 - Przedszkola 

grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 

grupie wydatk6w - Zadania statuto we 

gminnym zadaniu pn. "Przedszkola", 

313.003z1 

286.017 zl 

26.986 zl 

b) rozdziale 80150 - Realizacj a zadaiJ. wymagaj qcych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w 

szkolach podstawowych 2.578 zl 

grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 

gminnym zadaniu pn. "Realizacja zadaiJ. wymagajqcych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach 

podstawowych" , 

c) rozdziale 80195 - Pozostala dzialalnos6 

-grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 

9.500 zl 

5.000 zl 

powiatowym zadaniu pn. "Realizacja programu "Kompleksowe 

wsparcie dla rodzin "Za zyciem", 

- grupie wydatk6w - Zadania statuto we 4.500 zl 

gmmnym zadaniu pn. "Wydatki oplaty zwiqzane z 

prowadzonymi przez Wydzial zadaniami" 

a zwiykszenie w: 

- rozdziale 80104 - Przedszkola 11.127 zl 

grupie wydatk6w - Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

gminnym zadaniu pn. "Przedszkola", 

325.081z1 
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- rozdziale 80115 - Technika 

grupie wydatk6w - Zadania statuto we 

powiatowym zadaniu pn. "Technika", 

-rozdziale 80120 - Licea og61noksztalcqce 

grupie wydatk6w - Zadania statuto we 

powiatowym zadaniu pn. "Licea og61noksztalcqce", 

3.500 zl 

1.000 zl 

- rozdziale 80149 - Realizacja zadail wymagajqcych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach 

podstawowych i innych forrnach wychowania przedszkolnego 

301.876 zl 

grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

274.890 zl, 

26.986 zl 

gminnym zadaniu pn. "Realizacja zadan wymagajqcych stosowania 

specjalnej organizacji nauki 

przedszkolach oddzialach 

metod pracy dla dzieci w 

przedszkolnych w szkolach 

podstawowych", 

- rozdziale 80150 - Realizacja zadail wymagajqcych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w 

szkolach podstawowych 2.578 zl 

grupie wydatk6w - Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

gminnym zadaniu pn. "Realizacja zadan wymagajqcych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach 

podstawowych" 

- rozdziale 80195 - Pozostala dzialalnosc 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

5.000 zl 

powiatowym zadaniu pn. "Realizacja programu "Kompleksowe 

wsparcie dla rodzin "Za zyciem"; 

2) w dziale 852 - Pomoc spoleczna 

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

z rozdzialu 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

gminnego zadnia pn. "Zasilki i pomoc w naturze" 

34.600 zl 



5 

do: 

a) rozdzialu 85219 - Osrodki pomocy spolecznej 

- gminnego zadnia pn. "Wydatki na utrzymanie osrodk6w pomocy 

spolecznej" 20.000 zl, 

- gminnego zadania pn. "Obsluga zadan Panstwowego Funduszu 

Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych" 5.000 zl, 

b) rozdzialu 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 

mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej 9.600 zl 

gminnego zadania pn. "Mieszkania chronione dla pelnoletnich 

wychowank6w - prowadzone przez Miasto L6dz"; 

3) w dziale 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej 

rozdziale 85321 - Zespoly do spraw orzekania 0 niepelnosprawnosci 

powiatowym zadaniu pn. "Zadania z zakresu administracji rZ,!dowej 

wykonywane przez powiat" 

z grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 

do grupy wydatk6w - Zadania statutowe; 

4) w dziale 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej 

rozdziale 85333 - Powiatowe urzydy pracy 

powiatowym zadaniu pn. "Wydatki dotycz'!ce Powiatowego Urzydu 

Pracy w Lodzi" 

z grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 

do grupy wydatk6w - Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych; 

5) w dziale 855 - Rodzina 

rozdziale 85508 - Rodziny zastypcze 

grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 

z powiatowego zadania pn. "Rodziny zastypcze" 

do gminnego zadania pn. "Sprawowanie pieczy zastypczej - Rodzinne 

Domy Dziecka finansowane z gminy"; 

6) w dziale 855 - Rodzina 

rozdziale 85510 - Dzialalnosc plac6wek opiekunczo-wychowawczych 

68 zl 

8.250 zl 

23.155 zl 

14.029 zl 
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grupie wydatk6w - Zadania statutowe 

z powiatowego zadania pn. "Srodki przekazywane na pokrycie koszt6w 

utrzymania wychowank6w bydqcych mieszkancami Powiatu L6dz 

umieszczonych w plac6wkach opiekunczo-wychowawczych 

dzialajqcych na terenie innych powiat6w" 

do: 

gminnego zadania pn. "Srodki przekazywane na pokrycie procentowego 

udzialu gminy w kosztach utrzymania wychowank6w bydqcych 

mieszkancami Miasta L6dz urnieszczonych w plac6wkach opiekunczo

wychowawczych dzialajqcych na terenie innych powiat6w"; 

7) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 

rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

grupie wydatk6w - Zadania statuto we 

z powiatowego zadania pn. "Prace pielygnacyjne drzew i krzew6w oraz 

nowe nasadzenia drzew na terenach przy plac6wkach oswiatowych 

prowadzonych przez Miasto L6dz" 

do: 

gmmnego zadania pn. "Prace pielygnacyjne drzew i krzew6w oraz 

nowe nasadzenia drzew na terenach przy plac6wkach oswiatowych 

prowadzonych przez Miasto L6dz"; 

zgodnie z zalqcznikami Nr 3, 4 i 5. 

2.469 zl 

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniern wydania podlega ogloszeniu zgodnie 

z przeplSaml. 



Zestawienie 

Zal~cznik Nr 1 

do zarz~dzenia Nr~b1qyII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia~ czenvca 2018 r. 

zmian budzetu miasta Lodzi na 2018 rok - zadania wlasne 

wzl 

Dzial Rozdz. § Trese Zmniejszenia Zwi«rkszenia 

1 2 3 4 5 6 

Zmiany po stronie dochod6w 373336 

Gmina 373336 

855 Rodzina 373336 
85505 Tworzenie i funkejonowanie 

zlobk6w 373 336 
2030 Dotaeje eel owe otrzymane z 

budzetu panstwa na realizaejy 
wlasnyeh zadan biez~eyeh gmin 
(zwi~zk6w gmin, zwi~zk6w 
powiatowo-gminnyeh) 373 336 



Zestawienie 

Zal~cznik N r 2 

do zarz~dzenia NrZbtO NIII18 

Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia g czerwca 2018 r. 

zmian budzetu miasta Lodzi na 2018 rok - zadania zlecone 

wzl 

Dzial Rozdz. § Trese Zmniejszenia Zwitrkszenia 

1 2 3 4 5 6 

Zmiany po stronie dochodow 299329 

Powiat 299329 

700 Gospodarka mieszkaniowa 278729 
70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomosciami 278729 
2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budzetu patlstwa na zadania 
biezqce z zakresu administracji 
rzqdowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 278729 

754 Bezpieczenstwo publiczne i 
ochrona przeciwpozarowa 20600 

75411 Komendy powiatowe Panstwowej 
Strazy Pozarnej 20600 

6410 Dotacje celowe otrzymane z 
budzetu panstwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rzqdowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 20600 



Zestawienie 

Zal~cznik N r 3 

do zarz~dzenia Nr86<O NII/18 

Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia t czerwca 2018 r. 

zmian budzetu oraz w budzecie miasta Lodzi na 2018 rok - zadania wlasne 

w zl 

Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia 

1 2 3 4 5 6 

Zmiany po stronie wydatk6w 402584 775920 

Gmina 354681 763170 

801 Oswiata i wychowanie 320081 315581 
80104 Przedszkola 313 003 11 127 

grupa Swiadczenia na rzecz osob 
wydatkow fizycznych 11 127 

grupa 
wydatkow Wynagrodzenia i skladki 286017 

grupa 
wydatkow Zadania statutowe 26986 

w zadaniu pn. "Przedszkola" 
80149 Realizacja zadan wymagajqcych 

stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach,oddzialach 
przedszkolnych w szkolach 
podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego 301 876 

grupa 
wydatkow Wynagrodzenia i skladki 274890 

grupa 
wydatkow Zadania statutowe 26986 

na zadanie pn. "Realizacja zadan 
wymagajqcych stosowania 
specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach i oddzialach 
przedszkolnych w szkolach 
podstawowych" 
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1 2 3 4 5 6 
80150 Realizaeja zadan wymagajqeyeh 

stosowania speejalnej organizaeji 
nauki i metod praey dla dzieei i 
mlodziezy w szkolaeh 
podstawowyeh 2578 2578 

grupa Swiadezenia na rzeez os6b 
wydatk6w fizyeznyeh 2578 

grupa 
wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 2578 

w zadaniu pn. "Realizaeja zadan 
wymagaj qeyeh stosowania 
speejalnej organizaeji nauki i 
metod praey dla uezni6w w 
szkolaeh podstawowyeh" 

80195 Pozostala dzialalnosc 4500 
grupa 

wydatk6w Zadania statutowe 4500 
z zadania pn. "Wydatki i oplaty 
zwiqzane z prowadzonymi przez 
Wydzial zadaniami" 

852 Pomoe spoleezna 34600 34600 
85214 Zasilki okresowe, eel owe i pomoe 

w naturze oraz skladki na 
ubezpieezenia emerytalne i 
rentowe 34600 

grupa 
wydatk6w Zadania statutowe 34600 

z zadania pn. "Zasilki i pomoe w 
naturze" 

85219 Osrodki pomoey spoleeznej 25000 
grupa 

wydatk6w Zadania statuto we 25000 
na zadanie pn. "Wydatki na 
utrzymanie osrodk6w pomoey 
spoleeznej" 20000 
na zadanie pn. "Obsluga zadan 
Panstwowego Funduszu 
Rehabilitaeji Os6b 
Niepelnosprawnyeh" 5 000 

85220 lednostki speejalistyeznego 
poradnietwa, mieszkania ehronione 
i osrodki interweneji kryzysowej 9600 

grupa 
wydatk6w Zadania statuto we 9600 

na zadanie pn. "Mieszkania 
ehronione dla pelnoletnieh 
wyehowank6w - prowadzone przez 
Miasto L6di:" 

855 Rodzina 410520 
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1 2 3 4 5 6 
85505 Tworzenie i funkcjonowanie 

zlobk6w 373 336 
grupa 

Wynagrodzenia i skladki 
wydatk6w 110000 

grupa 
Zadania statutowe 

wydatk6w 263 336 
na zadanie pn. "Miejski Zesp61 
Zlobk6w" 

85508 Rodziny zastypcze 23 155 
grupa 

wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 23 155 
na zadanie pn. "Sprawowanie 
pieczy zastypczej - Rodzinne 
Domy Dziecka finansowane z 
gminy" 

85510 Dzialalnosc plac6wek opiekunczo-
wychowawczych 14029 

grupa 
wydatk6w Zadania statutowe 14029 

na zadanie pn. "Srodki 
przekazywane na pokrycie 
procentowego udzialu gminy w 
kosztach utrzymania 
wychowank6w byd~cych 
mieszkancami Miasta L6dz 
umieszczonych w plac6wkach 
opiekunczo-wychowawczych 
dzialaj~cych na terenie innych 
powiat6w" 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
srodowiska 2469 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 
gminach 2469 

grupa 
wydatk6w Zadania statutowe 2469 

na zadanie pn. "Prace 
pielygnacyjne drzew i krzew6w 
oraz nowe nasadzenia drzew na 
terenach przy plac6wkach 
oswiatowych prowadzonych przez 
Miasto L6dz" 

Powiat 47903 12750 

801 Oswiata i wychowanie 4500 
80115 Technika 3500 

grupa 
wydatk6w Zadania statuto we 3500 

na zadanie pn. "Technika" 
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1 2 3 4 5 6 
80120 Licea og61noksztalc~ce 1 000 

grupa 
wydatk6w Zadania statuto we 1 000 

na zadanie pn. "Licea 
og61noksztalqce" 

853 Pozostale zadania w zakresie 
polityki spolecznej 8250 8250 

85333 Powiatowe urzydy pracy 8250 8250 
grupa 

wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 8250 
grupa Swiadczenia na rzecz os6b 

wydatk6w fizycznych 8250 
w zadaniu pn. "Wydatki dotycz~ce 
Powiatowego Urzydu Pracy w 
Lodzi" 

855 Rodzina 37 184 
85508 Rodziny zastypcze 23 155 

grupa 
wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 23 155 

z zadania pn. "Rodziny zastypcze" 
85510 Dzialalnos6 plac6wek opiekunczo-

wychowawczych 14029 
grupa 

wydatk6w Zadania statutowe 14029 
z zadania pn. "Srodki 
przekazywane na pokrycie koszt6w 
utrzymania wychowank6w 
byd~cych mieszkancami Powiatu 
L6dz umieszczonych w 
plac6wkach opiekunczo-
wychowawczych dzialaj~cych na 
terenie innych powiat6w" 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
srodowiska 2469 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 
gminach 2469 

grupa 
wydatk6w Zadania statutowe 2469 

z zadania pn. "Prace pielygnacyjne 
drzew i krzew6w oraz nowe 
nasadzenia drzew na terenach przy 
plac6wkach oswiatowych 
prowadzonych przez Miasto L6dz" 



Zestawienie 

Zal~cznik Nr 4 

do zarz~dzenia Nrg6fONII/18 

Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia tt czerwca 2018 r. 

zmian budzetu oraz w budzecie miasta Lodzi na 2018 rok - zadania zlecone 

wzl 

Dzial Rozdz. TreSe Zmniejszenia Zwi~kszenia 

1 2 3 4 5 6 

Zmiany po stronie wydatk6w 68 299397 

Powiat 68 299397 

700 Gospodarka mieszkaniowa 278729 
70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomosciami 278729 
grupa 

wydatkow Zadania statuto we 278729 
na zadanie pn. "Zadanie zlecone z 
zakresu administracji rZl:}.dowej" 

754 Bezpieczenstwo publiczne i 
ochrona przeciwpozarowa 20600 

75411 Komendy powiatowe Panstwowej 
Strazy Pozamej 20600 

grupa 
Inwestycje i zakupy 

wydatkow 20600 
na zadanie pn. "Zakup sprz€(tu 
elektronicznego i ll:}.cznosci, 
informatycznego w tym 
oprogramowania i licencji, 
transportowego, plywajl:}.cego, 
uzbrojenia, techniki specjalnej, 
kwaterunkowego i gospodarczego, 
szkoleniowego i sportowego, 
medycznego oraz pozostalego" 

853 Pozostale zadania w zakresie 
polityki spolecznej 68 68 

85321 Zespoly do spraw orzekania 0 

niepelnosprawnosci 68 68 
grupa Wynagrodzenia i skladki 68 
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1 2 3 4 5 6 
wydatk6w 

grupa 
wydatk6w Zadania statutowe 68 

w zadaniu pn. "Zadania z zakresu 
administracj i rZ,!dowej 
wykonywane przez powiat" 



Zestawienie 

Zalqcznik Nr 5 

do zarzqdzenia NI~G{O NIII18 

Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia ~ czerwca 2018 r. 

zmian budzetu oraz w budzecie miasta Lodzi na 20 18 rok - porozumienia 

wzl 

Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia 

1 2 3 4 5 6 

Zmiany po stronie wydatk6w 5000 5000 

Powiat 5000 5000 

801 Oswiata i wychowanie 5 000 5 000 
80195 Pozostala dzialalnosc 5 000 5 000 

grupa 
wydatk6w Wynagrodzenia i skladki 5 000 

grupa 
wydatk6w Zadania statutowe 5 000 

w zadaniu pn. "Realizacja 
programu "Kompleksowe wsparcie 
dla rodzin "Za zyciem" 


