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UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia czerwca 2016 r. 

uchwaig w sprawie nchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Eodzi na lata 2016-2040. 

N podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 
27 sierpn a 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. 
poz. 37 , 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 
1269, 1 / 58, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), 5 2 i 5 3 rozporzqdzenia 
Ministra Finans6w z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
jednostki samorzqdu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 pkt 11 
w zwipku z art. 91 i art. 92 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie 
powiatowym (Dz. U. z 201 6 r. poz. 8 14), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastgpuje: 

5 I.  W uchwale Nr XXIIl532115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2016-2040, 
zmienionej uchwaiami Rady Miejskiej w Lodzi: Nr XXIIIl553116 z dnia 20 stycznia 2016 r., 
Nr XXVl583116 z dnia 10 lutego 2016 r., Nr XXVIl640116 z dnia 9 marca 2016 r., 
Nr XXVIIl676116 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XXV1111708116 z dnia 20 kwietnia 2016 r., 
Nr XXIXl747116 z dnia 11 maja 2016 r. oraz Nr XXXi771116 z dnia 25 maja 2016 r., 
zaiqczniki Nr 1-3 do uchwaly otrzymujq nowe brmienie okreSlone odpowiednio 
w zalqcznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwaky. 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 lipca 2016 r. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

/I Tomasz KACPRZAK 



Uzasadnienie 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Eodzi na lata 2016-2040 

Zmianv Zalacznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa WPF) miasta Lodzi na lata 
2016-2040 oraz Zalacznika Nr 3 - Obiainienia urzyietych wartohci w Wieloletniei 
Pro~nozie Finansowei WPF) miasta Eodzi na lata 2016-2040 wvnikaia z : 

1. Zmian w budzecie miasta Lodzi na rok 2016 planowanych do wprowadzenia projektem 
uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi. 

Zgodnie z art. 229 ustawv z dnia 27 sierunia 2009 r. o finansach vublicvlvch wartoici - 
przyjqte w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie powinny by6 zgodne co najmniej 
w zakresie wyniku budzetu oraz przychod6w i rozchodow. 

Zmiany Zalacznika Nr 2 - Wykaz urzedsiewziet na lata 2016-2019 i lata nasteune: 

Zmiana w czqSci 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane 
z programami realizowanymi z udzialem Srodk6w, 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 przedsiqwziqciach pn: 
,,Budowa ul. Nowowqglowej w Lodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcinskiego wraz 
z rozbudowq skrzyzowania z ul. Kopcinskiego", ,,Wqzei Multimodalny przy Dworcu t 6 d i  - 
Fabryczna". Zmiany na ww. przedsiqwziqciach polegajq na zmianie jednostki 
odpowiedzialnej lub koordynujqcej program i wynikajq z reorganizacji Zarzqdu Dr6g 
i Transportu i utworzenia z dniem 1 lipca 2016 r. jednostki budzetowej miasta: Zarzqdu 
Inwestycji Miejskich (uchwaia Nr XXVIl650116 Rady Miejskiej w todzi z dnia 
9 marca 2016 r. - Dz. Urz. Woj. todzkiego z 2016, poz. 1431). 

Zmiana w czqici 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne n u  
wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: 
Zmiana w przedsiqwziqciach pn: 
,,Budowa boisk piikarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Lodzi", ,,Budowa 
stadionu przy Al. Piisudskiego 138", ,,Budowa stadionu zuilowego", ,,Miasto Kamienic", 
,,Modemizacja i adaptacja budynkow poiozonych w Lodzi przy al. KoSciuszki 19 
i ul. W6lczariskiej 36", ,,Modernizacja i adaptacja budynk6w potozonych w Eodzi przy 
ul. Wolczatiskiej 1211123 dla potrzeb Straiy Miejskiej oraz Centrum Zarzgzania 
Kryzysowego", ,,Program wykorzystania obszar6w rekreacyjnych todzi w celu stworzenia 
Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap I1 "Przebudowa 
Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"", ,,Program wykorzystania obszar6w rekreacyjnych 
w todzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala 
widowiskowa" - wydatki zwiqzane z rozliczeniem, nadzorem i doposaieniem obiektu - 
zadanie wieloletnie", ,,Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Maiachowskiego 5 w todzi", 
,,Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w todzi", ,,Remont i przebudowa 
budynkow administracyjnych poioionych na terenie nieruchomoSci przy ul. Tuwima 36", 
,,Rewitalizacja Paiacu Poznariskich w todzi", ,,Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy 
ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Lodzi) - (e) (*) (22)", ,,Rozbudowa 
strainicy OSP L6di - taskowice", ,,Zagospodarowanie obiektow pofabrycznych i kompleksu 
paiacowego Steinertow", ,,Dofinansowanie budowy Lodzkiego Akademickiego Centrum 



Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki L6dzkiejn, ,,Budowa dojazdu do wqzia 
"Brzeziny" na autostradzie Al", ,,Budowa dojazdu do wqz1a autostradowego "Roman6wU na 
autostradzie A1 - Budowa 111 Etapu Trasy G6ma3', ,,Budowa rynku z ukiadem 
komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum todzi (Droga podziemna) - prace 
przygotowawcze", ,,Budowa ukladu dr6g rowerowych na terenie Miasta", ,,Dokumentacja 
dotyczqca dr6g stanowiqcych dojazdy do wqzl6w na S 14", ,,Kompleksowy program 
integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicmego w metropolii l6dzkiej wraz 
z zakupem tabom do obslugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modemizacjq 
zajezdni tramwajowych w todzi (*) (7)", ,,Program Nowe Centrum Lodzi - przebudowa 
infrastruktury wok61 Dworca L6di - Fabryczna", ,,Przebudowa dr6g na osiedlu Sikawa", 
,,Przebudowa ukiadu drogowego wok61 Multimodalnego Dworca L6di - Fabryczna", 
,,Przebudowa ukiadu drogowego wok61 stadionu todz  Widzew", ,,Przebudowa 
ul. Kilinskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. ~lqskiej - I etap (rejon 
Al. Piisudskiego)", ,,Przebudowa ul. Lipiec Reymontowskich", ,,Przebudowa ul. Zygmunta na 
odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechowki i budowa chodnika w ul. Kolumny", ,,Przebudowa 
ulicy Zbqszyriskiej i Swojskiej", ,,Przed&enie al. Wi6kniarzy od DKl, na p61nocny zach6d 
do wqzia "Aleksandr6w L" (S14) (*) (9)", ,,Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 
1 (c)", ,,Rewitalizacja obszarowa centrurn todzi - Projekt 2 (c) (*) (15)", ,,Rewitalizacja 
obszarowa centrum Lodzi - Projekt 3 (c) (*) (17)", ,,Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - 
Projekt 4 (c)", ,,Rewitalizacja obszarowa c e n t m  Lodzi - Projekt 5 (c) (*) (19)", 
,,Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 6 (c) (*) (21)", ,,Rewitalizacja obszarowa 
centrum Lodzi - Projekt 7 (c)", ,,Rewitalizacja obszarowa centrum todzi - Projekt 8 (c)", 
,,Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe 
Centrum Lodzi) - (c)", ,,Rozbudowa ul. Rokicihskiej w todzi na odcinku od ul. Malowniczej 
do granic Miasta (*) (23)". Zmiany na ww. przedsiqwziqciach polegajq na mianie jednostki 
odpowiedzialnej lub koordynujqcej program i wynikajq z reorganizacji Zarzdu Dr6g 
i Transportu oraz Biura ds. Inwestycji i utworzenia z dniem 1 lipca 2016 r. jednostki 
budzetowej miasta: Zarzqdu Inwestycji Miejskich (uchwata Nr XXVIl650116 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 9 marca 2016 r. - Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2016, poz. 1431). 
















































































































































