
Druk Nr 194120 16 

Projekt z dnia 6 czenvca 20 16 r. 

AUTOPOPRAWKA 

PREZYDENTA MIASTA EODZI 

z dnia 4 3 czerwca 2016 r. 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwale w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2016-2040 

W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 20 16-2040 wprowadzam 

nastqpuj qce zmiany : 

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

Lodzi na lata 201 6-2040. 

2. Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiewziqC na lata 201 6-20 19 i lata 

nastqpne. 

3. Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 3 - ObjaSnienia przyjqtych wartohci w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej (WPF) miasta Lodzi na lata 201 6-2040. 

W zwiqzku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza siq jednolity tekst: 

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

201 6-2040, 

- Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziet na lata 201 6-201 9 i lata nastqpne, 

- Zalqcznika Nr 3 - ObjaSnienia przyjqtych wartoSci w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

(WPF) miasta Lodzi na lata 201 6-2040. 

D Y R E K T O P  
WYDZIAEU BUDZETU 



Uzasadnienie 

do autopoprawki do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwalq 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 201 6-2040 
(Druk Nr 194120 16, projekt z dnia 6 czerwca 201 6 r.) 

Autopoprawka uwzglqdnia: 

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

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

2. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawkq do projektu uchwaly w sprawie 
zmian budietu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 201 6 rok (Druk Nr 1931201 6, 
projekt z dnia 6 czenvca 201 6 r.). 

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

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 Zalqczniku Nr 2. 

- Zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz pnedsiqwziq6 na lata 2016-2019 i lata nastqpne: 

Zmiana w czqici 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane 
z programami realizowanymi z udzialem Brodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,OdNowa - aktywizacja spoleczno - zawodowa podopiecznych 
TPBA z Eodzi (*) (2)"Zmiana polega na przesuniqciu irodkbw z roku 2017 na rok 2016 
i wynika ze zmiany harmonogramu platnoici w ramach realizacji projektu. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Projekt "Rozwoj nauczyciela sukcesem ucznia"". Zmiana 
polega na wprowadzeniu nowego projektu realizowanego w rarnach Programu ERASMUS+. 
Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na wydatki placowe, zakup materialow i sprzqtu 
wykorzystywanego przy realizacji projektu, szkolenia, organizacje zagranicznych wyjazdow 
szkoleniowych nauczycieli do krajow partnerskich. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Pomysl na siebie". Zmiana polega na zrnniejszeniu limitu 
wydatkow w 2017 roku i wynika ze zrnniejszenia kwoty dofinansowania dla Miasta E6di 
w ramach projektu. Zmniejszenie spowodowane jest przekazaniem do Lidera projektu - 
Caritas Archidiecezji Lodi zadania - ,,zorganizowania posilk6w i przerw kawowych dla osob 
uczestniczqcych w zajqciach reintegracji edukacyjnej". Zmianie ulegl r6wniez harmonograrn 
realizacji projektu i wydatkowania finansowych w latach 201 6 - 20 17. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Udzial Miasta w Miqdzynarodowych Targach NieruchomoSci 
w Cannes" (*) (3 1)". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsiqwziqcia, kt6re jest 
cykliczne, a udzial Miasta ww. Targach jest doskonalq okazjq do zaprezentowania jego 
potencjah przyszlym inwestorom z calej Europy. Udzial w targach tej rangi jest skutecznym 
narzqdziem marketingowym pozwalajqcym na prezentacjq Miasta, jego zasobdw i pozyskanie 
potencjalnych inwestorow. 



Zmiana w czeSci 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. ,,Program dofinansowania do leczenia nieplodnoici metodq 
zaplodnienia pozaustroj owego dla mieszkaf1c6w miasta Lodzi na lata 20 16-2020". Zmiana 
polega na wprowadzeniu nowego przedsiqwziqcia. Z uwagi na zakonczenie finansowania 
procedur rozrodu wspomaganego medycznie w ramach rzqdowego Programu - Leczenie 
nieplodnoici metoda, zaplodnienia pozaustrojowego na lata 201 3-201 6 i wysokie koszty tych 
procedur na rynku komercyjnych uslug zdrowotnych, uzasadnionym dzialaniem jest 
zapewnienie rownego dostqpu wszystkim mieszkaricom Lodzi do uslug medycznych 
w zakresie leczenia nieplodnoici i wsparcie nieplodnych par dofinansowaniem do zabiegu 
zaplodnienia pozaustrojowego. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Wydatki zwiqzane z dzierzawq oraz ochronq". Zmiana polega 
na zrnniejszeniu wartoici kosztorysowej na lqcznq kwotq 1.887.389 zl. w zwiqzku 
z planowanym przejqciem od 1 lipca 2016 r. ochrony obiektdw UML przez Straz Miejskq. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Przebudowa ukladu drogowego wok61 Multimodalnego 
Dworca Lodi - Fabryczna". Zmiana polega na przeniesieniu Srodkow z roku 2017 na rok 
2018. Ze wzglqdu na zakres przebudowy ukladu drogowego na terenie Nowego Centrurn 
Eodzi wynikajqcy miqdzy innymi z obowiqzujqcego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
istnieje koniecznoSC dokonania okreilonych przygotowah w 2017 r. Niezbqdne jest 
wykonanie dokumentacji projektowych, uzyskanie wszystkich koniecznych decyzji 
administracyjnych, w tym decyzji Srodowiskowych a takze koordynacja dzialari 
inwestycyjnych z innymi jednostkami miejskimi w szczegdlnodci z zespolem do spraw 
EXPO. W zwiqzku z tym realizacja czqSci zakresu robot zostanie przesuniqta na rok 2018. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 
i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Lodzi) - (c)". Ze wzglqdu na szeroki zakres prac do 
wykonania w ramach inwestycji roboty budowlane bqdq mogly zostaC zakonczone 
w 11 kwartale 20 17 r. W ramach robot m. in. planowane sq rozbiorki budynkow pozostajqcych 
w Sladzie drogi, budowa wodociqgu i kanalizacji og6lnosplawnej, przeprowadzenie 
inwentaryzacji archeologicznej oraz uzyskanie decyzji na uiytkowanie drogi. W zwiqzku 
z powyzszyrn zachodzi koniecmoiC przeniesienia czqici drodkbw w ramach przedmiotowego 
zadania z roku 2016 na rok 2017. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Dokumentacja dotyczqca drog stanowiqcych dojazdy do 
wqzlow na S 14". Zmiana polega na miqkszeniu limitu wydatkbw w 2016 roku. 

- Zmiany Zalqcznika Nr 3 - ObjaSnienia przyjqtych wartoSci w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej (WPF) miasta Lodzi na lata 2016-2040 bqdqce nastqpstwem planowanych 
do wprowadzenia niniejszq autopoprawka, zmian w Zalqczniku Nr 1. 

BUDZETU 
















































































































































