
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 5 listopada 2020 r. 

Poz. 1963 

 

ROZPORZĄDZENIE 
PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 listopada 2020 r. 

w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 
poz. 1842) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 między działami 
i rozdziałami budżetu państwa w ramach części 85/10 – województwo łódzkie. 

§ 2. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetu państwa w ramach części 85/10 – województwo łódzkie z działu 854 – Edu-
kacyjna opieka wychowawcza, w kwocie 1 200 000 zł, do działu 851 – Ochrona zdrowia. 

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozpo-
rządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 

  



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1963 
 

 

Załącznik do rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 5 listopada 2020 r. (poz. 1963) 
 

 
 

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 
Zmniejszenia Zwiększenia 

w zł 

1 2 3 4 5 6  7 

85/10       województwo łódzkie   

  854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1 200 000   

    85412   
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 
młodzieży 

1 200 000   

   2810 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
fundacjom 

8 600  

   2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

5 628  

   2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

68 000  

   4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 1 117 772  

  851     Ochrona zdrowia   1 200 000  

  85111  Szpitale ogólne  1 200 000 

   2210 

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez samorząd województwa 

 668 480 

   6510 

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa  
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu  
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez samorząd woje-
wództwa 

 531 520 
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