
DrukNr 11812016 

Projekt z dnia 11 kwietnia 2016 r. 

AUTOPOPRAWKA 

PmZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 19 kwietnia 2016 r. 

fy Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwaiq w sprawie 

tniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2016-2040 

W projekcie uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwaiq w sprawie 

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

nastqpujqce zmiany: 

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

Lodzi na lata 201 6-2040. 

2. Dokonuje siq zmiany Zaiqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqt na lata 2016-2019 i lata 

nastqpne. 

3. Dokonuje siq zmiany Zaiqcznika Nr 3 - Objahienia przyjqtych warto5ci w Wieloletniej 

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

W zwiqzku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza siq jednolity tekst: 

- Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta todzi na lata 

2016-2040, 

- Zaiqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqd na lata 2016-201 9 i lata nastqpne, 

- Zaiqcznika Nr 3 - Objahienia przyjqtych wartoki w Wieloletniej Prognozie 

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

D Y R E K T O R  
WYDZIALU BUDZETU 

I -- 



Uzasadnienie 

do autopoprawki do projektu uchwaty Rady Miejskiej w todzi zmieniajqcej uchwakq 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta todzi na lata 2016-2040 
(Druk Nr 1181201 6, projekt z dnia 11 kwietnia 2016 r.) 

Autopoprawka uwzglqdnia: 

- Zmiany Zatqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta todzi na 
lata 2016-2040 wynikajqce z: 

1. Zmian bqdqcych nastqpstwem zmian budietu oraz zmian w budzecie miasta todzi 
na 2016 r. dokonanych Zarzqdzeniami Prezydenta Miasta todzi, przyjqtymi do dnia 
przekazania niniejszej autopoprawki. 

2. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawkq do projektu uchwaly w sprawie 
zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok (Druk Nr 11712016, 
projekt z dnia l l kwietnia 2016 r.). 

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartoSci 
przyjqte w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie powinny by6 zgodne co najmniej 
w zakresie wyniku budietu oraz przychod6w i rozchod6w. 

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

4. Ujqcia w latach 2017-2020 dochod6w i wydatk6w biezqcych zwizganych z usuwaniem 
i parkowaniem pojazd6w zagrajajqcych bezpieczelistwu na drogach. 

- Zmiany Zaiqcznika Nr 2 - Wykaz przedsi~wzigf na lata 2016-2019 i lata nastqpne: 

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

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,AZK L6di - G6rna - Przebudowa budynku zakwaterowania 
zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozinskiego 15 
w todzi". Zmiana polega na zmianie jednostki odpowiedzialnej lub koordynujqcej program 
oraz zmianie nazwy przedsiqwziqcia i wynika z uchwaly Nr XXIII/561/16 Rady Miejskiej 
w todzi z dnia 20 stycznia 2016 r, w sprawie utworzenia jednostki budzetowej Zarzqd Lokali 
Miejskich i nadaniu jej statutu zgodnie, z kt6rq z dniem 1 kwietnia 2016 r. tworzy siq Zarzqd 
Lokali Miejskich w wyniku polqczenia Administracji ZasobCw Komunalnych. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Przebudowa budynku biurowego przy ul. tqczyckiej 70 B na 
cele mieszkalne wraz z jego rozbudowq". Zmiana polega na zmianie jednostki 
odpowiedzialnej lub koordynujqcej program i wynika z uchwaly Nr XXIIIl561116 Rady 
Miejskiej w todzi  z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej 
Zarzql Lokali Miejskich i nadaniu jej statutu zgodnie, z kt6rq z dniem 1 kwietnia 2016 r. 
tworzy siq Zarzqd Lokali Miejskich w wyniku pokqczenia Administracji Zasobow 
Komunalnych. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Utrzymanie portalu internetowego sbiqcego do kontakt6w 
z mieszkadcami". Zmiana polega na zmniejszeniu limit6w wydatkow w latach 2016-2018 
oraz zwiqkszeniu roku 2019 i wynika z zawarcia umowy po przeprowadzonej procedurze 
przetargowej z uwzglqdnieniem rzeczywistych kwot wydatkbw. 



Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Zakup uslug telefonii kom6rkowej dla Urzqdu Miasta Lodzi". 
W zwiqzku ze zblizajqcym siq terrninem zakoriczenia umowy na uslugi telefonii komorkowej 
i opracowaniem wniosku o przygotowanie i przeprowadzenie postqpowania o udzielenie 
zamowienia publicznego Wydzial Informatyki wnioskuje o zwiqkszenie limitu wydatk6w 
w latach 2017-2019. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,~wiadczenie uslug w zakresie rezenvacji, wystawiania, 
svrzedaiv i dostarczania biletow lotniczvch. koleiowvch i autobusowvch oraz rezerwacii , , .. , 
i sprzedazy uslug noclegowych". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatkow w 2016 
roku i wynika z koniecznoSci zapewnienia ciqgloici uslug w zakresie wyjazd6w sluzbowych 
zagranicznych. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Us1ugi pocztowe Swiadczone na rzecz Urzqdu Miasta Lodzi". 
Zmiana polega na zmniejszeniu limit6w wydatk6w w latach 2016-2018. Po zakoliczonym 
postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego uzyskano moiliwie najkorzystniejsze 
warunki cenowe na uslugi pocztowe, co spowodowaio obnizenie poziomu wydatk6w na ten 
cel. 
Wprowadza siq nowe przedsiqwziqcia pn. ,,Promocja Miasta w zwiqzku z rozgrywkami rundy 
interkontynentalnej Ligi ~wiatowej siatkarzy 2016 - 201 8" oraz ,,Promocja Miasta w zwiqzku 
z Mistrzostwami Europy siatkarzy w 2017 r.", ktore majq na celu szerokq promocjq miasta 
i marki L6di. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Przebudowa ukladu drogowego wok61 stadionu L6dz 
Widzew". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatk6w w roku 2016 i wynika 
z koniecznoici zapewnienia prawidlowej obslugi komunikacyjnej rejonu wok61 powstajqcego 
stadionu Widzewa. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Wydatki zwiqzane z holowaniem i parkowaniem pojazd6w 
zagraiajqcych bezpieczenstwu ruchu". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatk6w 
w latach 2016-2020. W zwiqzku z koniecznoSciq ogloszenia w bieiqcym roku przetargu na 
Swiadczenie uslug na usuwanie pojazdow z dr6g znajdujqcych siq na terenie Miasta Lodzi 
oraz na ushgi w zakresie prowadzenia i ochrony parkingu strzezonego dla usuwanych 
pojazdbw, konieczne jest zabezpieczenie na ten cel dodatkowych Srodkow. 
Wprowadza siq nowe przedsiqwziqcie pn: ,,Aktywny Krok" o wartoSci kosztorysowej rownej 
479.230 zl. Projekt jest skierowany do klientow pomocy spolecznej zagrozonych 
wykluczeniem spolecznym. 
Wprowadza siq nowe przedsiqwziqcie pn: ,,~wietlice L6di" o wartoSci kosztorysowej r6wnej 
248.430 zl. Projekt jest skierowany do rodzin zagrozonych ub6stwem lub wykluczeniem 
spolecznym niewydolnych wychowawczo w szczeg6lno6ci dotyczqcych dzieci korzystajqcych 
ze wsparcia 4wietlic Srodowiskowych. 
Wprowadza siq nowe przedsiqwziqcie pn: ,,Razem z Rodzinq" o wartoSci kosztorysowej 

r6wnej 300.960 zl. Projekt ,,Razem z Rodzinq" jest skierowany do dzieci przebywajqcych 
w pieczy zastqpczej, do rodzin zastqpczych oraz rodzin biologicznych tych dzieci. 

- Zmiany Zalqcznika Nr 3 - Objaknienia przyjetych wartoici w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej (WPP) miasta Eodzi na lata 2016-2040 bqdqce nastqpstwem planowanych 
do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq m i a n  w Zalqczniku Nr 1. 
















































































































































