
Druk Nr 10012016 

Projekt z dnia 21 marca 2016 r 

AUTOPOPRAWKA 

PmZYDENTA MIASTA EODZI 
! 

i z d n i a J 5  marca 2016 r. 

Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwakq w sprawie 

i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta todzi na lata 2016-2040 

W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwatq w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2016-2040 wprowadzam 

nastqpujqce zmiany: 

1. Dokonuje siq zmiany Zatqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta 

Lodzi na lata 2016-2040. 

2. Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqf, na lata 2016-2019 i lata 

nastqpne. 

3. Dokonuje siq zmiany Zatqcznika Nr 3 - Objainienia przyjqtych wartoici w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej (WPF) miasta Lodzi na lata 2016-2040. 

W zwiqzku z postanowieniarni niniejszej Autopoprawki: 

1. Wprowadza siq jednolity tekst: 

- Zaiqcznika Nr I - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta todzi na lata 

2016-2040. 

- Zatqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziq6 na lata 2016-2019 i lata nastqpne. 

2. Jednolity tekst Zatqcznika Nr 3 - Objainienia przyjqtych wartoici w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej (WPF) miasta Lodzi na lata 2016-2040 uwzglqdniajqcy zmiany 

dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujqty w uch 

przez Radq Miejskq. 



Uzasadnienie 

do autopoprawki do projektu uchwaly Rady Miejskiej w todzi mieniajqcej uchwaiq 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta todzi na lata 2016-2040 
(DrukNr 10012016, projekt z dnia 21 marca 2016 r.) 

i Autopoprawka uwzglqdnia: 

- Zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Eodzi na 
I lata 2016-2040 wynikajqce z: 

1. Zmian bqdqcych nastqpstwem zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta todzi 

I na2016 r. dokonanych Zarzqdzeniarni Prezydenta Miasta todzi, przyjqtymi do dnia 
przekazania niniejszej autopoprawki. 

2. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawkq do projektu uchwaiy w sprawie 

I zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta todzi na 2016 rok (Druk Nr 9912016, 
projekt z dnia 21 marca 2016 r.). 

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartoSci 
przyjqte w wieloletniej prognozie fiuansowej i budiecie powinny by6 zgodne co najmniej 

i w zakresie wyuiku budzetu oraz przychod6w i rozchod6w. 

3. Zmian w wydatkach biezqcych i majatkowych objqtych limitem art. 226. ust 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia 
niniejszq autopoprawkq w Za1s)czniku Nr 2. 

- Zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqt na lata 2016-2019 i lata nastqpne: 

Zmiana w czqSci 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne n u  
wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Wycena nieruchomoSci". Dotychczasowa nazwa ,,Wycena 
nieruchomoSci dla Wydziaiu Majqtku Miasta" zostaje zamieniona na wyzej wymienionq. 
Ponadto aktualizuje siq lqczne naklrady finansowe oraz limit zobowiqzan. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Wykonanie opracowari geodezyjnych na potrzeby UML". 
Dotychczasowa nazwa ,,Opracowania geodezyjne" zostaje zamieniona na wyiej wymienionq. 
Zmianie ulega r6wniez cel. Ponadto aktualizuje siq iqczne naklady finansowe oraz limit 
zobowiqzali. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Operaty szacunkowe". Aktualizuje siq lqczne nakiady 
finansowe. Ponadto zmianie ulega cel. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Szacunki lokali mieszkalnych". Dotychczasowa nazwa 
,,Szacunki lokali" zostaje zamieniona na wyzej wymienionq Zmianie ulega rowniez cel. 
Ponadto aktualizuje siq lqczne naklady finansowe oraz limit zobowiqzan. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Ubezpieczenie majqtku gminy". Aktualizuje siq iqczne 
naklady finansowe oraz limit zobowiqzari. 



Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urzqd Miasta 
todzi produkt6w (licencji firmy ORACLE)". Zabezpieczenie Srodk6w pozwoli na 
rozpoczqcie przygotowari do procedury przetargowej. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Budowa stadionu przy Al. Pilsudskiego 138". Srodki z tego 
zadania zostanq przekazane na utworzenie nowego zadania majqtkowego pn. ,,Przebudowa 
obiektu sportowego przy ul. Malachowskiego 5 w Lodzi". 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Utrzymanie teren6w zieleni wraz z towarzyszqcq 
infrastrukturq oraz dostawy wody i energii oraz zad. nr 2180681". Zaoszczqdzone Srodki 
zostanq przekazane na nowe jednoroczne zadanie majqtkowe. 

Wprowadza si? przedsiqwziqcie pn. ,,Przebudowa obiektu sportowego przy 
ul. Malachowskiego 5 w Lodzi". Srodki zostanq przeznaczone na remont obiektu sportowego 
zlokalizowanego przy ul. Malachowskiego. W roku 2016 wykonano pelnobraniowq 
dokumentacjq projektowq oraz uzyskano pozwolenie na budowq. 

- Zmiany Zahcznika Nr 3 - ObjaSnienia przyjytych wartoSci w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej (WPF) miasta Eodzi na lata 2016-2040 bqdqce nastqpstwem planowanych 
do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq zmian w Zakqczniku Nr 1. 






















































































































