
Druk Nr 24612016 

Projekt z dnia 22 sierpnia 2016 r. 

AUTOPOPRAWKA 

Ttaw' PREZYDENTA MIASTA EODZI 

z dnia ,,5 sierpnia 2016 r. 

dy Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwa1~ w sprawie 

Prognozy Finansowej miasta todzi na lata 2016-2040 

projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie 

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

nastqpujqce zmiany: 

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

Lodzi na lata 2016-2040. 

2. Dokonuje siq zmiany Zatqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqC na lata 2016-2019 i lata 

nastqpne. 

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

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

W zwipku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza siq jednolity tekst: 

- ZAqcznika Nr l - Wieloletnia Prognoza Finansowa ( W F )  miasta Lodzi na lata 

2016-2040, 

- Zdqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziq6 na lata 2016-2019 i lata nastqpne, 

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

(WPF) miasta Lodzi na lata 2016-2040. 



Uzasadnienie 

do autopoprawki do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwalq 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2016-2040 
(Druk Nr 24612016, projekt z dnia 22 sierpnia 2016 r.) 

Autopoprawka uwzglqdnia: 

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

1. Zmian bqdqcych nastqpstwem zmian budietu oraz zmian w budiecie 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 budzetu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok (Druk Nr 24512016, 
projekt z dnia 22 sierpnia 2016 r.) oraz ich skutk6w w latach 2017-2040. 

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych wartoSci 
przyjqte w wieloletniej prognozie finansowej i budiecie powinny by6 zgodne co najmniej 
w zakresie wyniku budzetu 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 Zaiqcmiku Nr 2 oraz ich skutkow w latach 2017-2040. 

4. Zmian w dochodach i wydatkach biezqcych na programy, projekty i zadania realizowane 
z udzialem Srodk6w z Unii Europejskiej w roku 2017 ze wzglqdu na planowane do 
podpisania umowy o dofinansowanie. 

5. Uahalnienia danych dotyczqcych wylqczeh z limitu splaty zobowiqzad, o kt6rym mowa 
w art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na zadaniu 
pn. ,,Rozbudowa i modemizacja trasy tramwaju w relacji Wsch6d-Zach6d (Retkinia- 
Olechow) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" ze 
wzglqdu na wczeiniejszq spiatq czqici kredytu zaciqgniqtego na wkiad wiasny na 
realizacjq zadania. 

- Zmiany ZaIqcznika Nr 2 - Wykaz przedsicwzi~f na lata 2016-2019 i lata nastqpne: 

Zmiana w czqici 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane 
z programami realiiowanymi z udzialem SrodkIiw, o ktbrych 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. ,,Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansq na pewnq 
pracq". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Lbdzkiego przez Zespbl Szk61 
Samochodowych w Lodzi. Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na wynagrodzenia 
osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi os6b biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup 
materialow biurowych na potrzeby projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup ushg 



zwivanych z realizacja, projektu w tyrn: organizacja kursirw specjalistycznych dla uczniow, 
badania lekarskie i psychologicme dla uczniow oraz materiaky, surowce, polfabrykaty 
i lakiemik. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Odkrywamy nowe horyzonty". Zmiana polega na 
wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego przez Szkotq Podstawowa, nr 3 w Lodzi. 
Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osohowe i bezosobowe wraz 
z pochodnymi os6b biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup materialow biurowych na 
potrzeby projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup uslug zwiqzanych z realizacjq 
projektu w tym: warsztaty dla uczniow z zakresu kompetencji spolecznych i umiejqtnoSci 
uczenia oraz druk materialow informacyjnych i identyfikacyjnych w zakresie projektu, 
szkolenia dla nauczycieli podnoszqce ich kwalifikacje z zakresu korzystania z narzedzi TIK 
oraz w nauczaniu przedmiotowyrn i pracy z uczniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 

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

Zmiana w przedsiqwziqciach pn. ,,Racjonalizacja zuiycia energii - termomodemizacja 
obiektow edukacyjnych Miasta Lodzi. Etap I1 - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H, 
,,Racjonalizacja zuiycia energii - termomodemizacja obiektbw edukacyjnych Miasta Lodzi. 
Etap I1 - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO", ,,Racjonalizacja zuzycia energii - 
termomodemizacja obiektow edukacyjnych Miasta Lodzi. Etap I1 - SP nr 55, XXIV LO 
i XLIV LO". Zmiana polega na wprowadzeniu nowych przedsiqwziqk majqtkowych i wynika 
z zakwalifikowania projektow dotyczqcych kompleksowej termomodemizacji obiektow 
edukacyjnych do dofinansowania w rarnach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojewodztwa Lodzkiego. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntow". Zmiana 
polega na zwiqkszeniu limitu wydatkow w 2016 r. w zwivku z powierzeniem Lodzkiemu 
OSrodkowi Geodezji prac zwipanych z utworzeniem nowego systemu informatycznego. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Wykonanie opracowah geodezyjnych na potrzeby UML". 
Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatkbw w 2016 r. Z uwagi na fakt, iz w roku 
bieiqcym nie zostanie wykorzystana cala kwota wynikajqca z planu zadania. Srodki zostajq 
przeniesione do zadania pn. ,,Opiaty i odszkodowania z zakresu gospodarki 
nieruchomoiciami". 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Ubezpieczenie majqtku gminy". Zmiana polega na 
zmniejszeniu limitu wydatkow w 2016 r., Srodki ze zmniejszenia przeznaczone zostanq do 
Lodzkiego Oirodka Geodezji na zakup i wdrozenie systemu. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Zakup, wdroienie i utrzymanie Systemu Zarzqdzania 
Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeri - wydatki biezqce". Zmiana polega na zmniejszeniu 
limitu wydatkow w latach 2019-2025 i zwiqkszeniu limitu wydatkow w latach 2018 i 2026. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Zakup, wdroienie i utrzymanie Systemu Zarzqdzania 
Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeh - wydatki majqtkowe". Zmiana polega na zmniejszeniu 
limitow wydatk6w w latach 2016 - 2018 na iqcznq kwotq 321.448 zl. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Wydatki na badanie sprawozdd finansowych miasta Lodzi 
za lata 2012-2016". Zmiana polega na wydluieniu okresu realizacji przedsiqwziqcia 
i zwiqkszenia lqcznych nakiadow finansowych o kwotq 233.000 zi. W zwiqzku 
z rozpoczynajqcym siq we wrzegniu 2016 r. postqpowania o udzielenie zamowienia 
publicznego na badanie sprawozdania finansowego miasta Lodzi Wydzial Budietu 



w Departamencie Finans6w Publicznych UML zlozyl zapytanie ofertowe do firm 
audytorskich w celu oszacowania wartoici zam6wienia. Po przeanalizowaniu zlozonych ofert 
korzystniejsza okazata siq wartoit zam6wienia oszacowana na podstawie ofert cenowych dla 
zam6wienia na badania sprawozdania finansowego miasta Lodzi za rok 2016 i 2017. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Budowa rynku z ukladem komunikacyjnym na terenie 
Nowego Centrum Lodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze". Zmiana polega na 
przeniesieniu irodk6w z roku 2016 na rok 2017. W zwipku z op6inieniem w przekazaniu 
przez Biuro Architekta Miasta wytycznych do projektowania oraz koniecmoiciq zmiany 
dokumentacji przetargowej w zwiqzku ze zmianq ustawy PZP oraz czasem koniecmym na 
przeprowadzenie postqpowania, nie ma mozliwoici poniesienia wydatk6w juz w roku 2016. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Budowa stadionu przy Al. Pilsudskiego 138". Zmiana polega 
na zmniejszeniu wartohi kosztorysowej przedsiqwziqcia o 4.735.709 zl. Wybrana 
w postqpowaniu oferta byia wyrainie nizsza od zakiadanej wartoici szacunkowej, dodatkowo 
odzyskano vodatek VAT. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Malachowskiego 5 
w Lodzi". Zmiana polega na zmnieiszeniu wartoici kosztorysowej o 1.500.000 zl. Potrzeba 
zrnniejszenia wynika z faktu, i i  Gbrana w postqpowaniu oferta brzetargowa jest niisza od 
posiadanych przez Zamawiajqcego irodk6w. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 
w Lodzi". Zmiana polega na przesuniqciu 5rodk6w na rok 2017 i zwiqkszeniu irodkow 
w 2017 r. W chwili obecnej otwarto oferty w postqpowaniu przetargowym. Kwota 
zam6wienia podstawowego oferty najnizszej jest wyzsza od posiadanych irodkbw, co 
skutkuie koniecznoicia zwiekszenia wartoici kosztonisowei zadania. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Program wykorzystania obszar6w rekreacyjnych Lodzi 
w celn stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyinego - etap . - 
I1 "Przebudowa ~tadionu ~ i e j s k i e ~ o  przy Al. ~ni i"" .  ~ m i a n a  polega na przeniesieni; 
irodk6w na 2017 rok i zwiqkszeniu Srodk6w zabezpieczonych w budzecie i wynika z faktu, iz 
Minister Sportu i Turystyki nie wpisai inwestycji do Planu Rocznego Programu Inwestycji 
o szczeg6lnym znaczeniu dla sportu co uniemozliwilo uzyskanie planowanego 
dofinansowania. Ponadto niniejsza oferta ziozona w postqpowaniu przetargowym 
przekroczyia wartoit szacowanq przez Zamawiajqcego. Powyzsze przyczyny skutkujq 
przeduzeniem postqpowania przetargowego na wyb6r wykonawcy hali, stqd koniecznoiC 
przeniesienia irodk6w na rok 2017. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 4 (a)". 
Zmiana polega na zmniejszeniu wartoSci kosztorysowej i zaktualizowaniu kwoty limitu 
zobowiqzari. Zmniejszenie wynika z koniecznoici zabezpieczenia kodk6w na wykonanie 
dokumentacji uzupetniajqcych dla nieruchomoici dolqczonych do zakresu rzeczowego 
Projekt6w Rewitalizacji obszarowej Centrum Lodzi, kt6re nie zostaly objqte zam6wieniem 
podstawowym. W zwiqzku z powyzszym wydatki musza zostat wykazane w odrqbnym 
zadaniu budzetowym. 
Zmiana w przedsiqwziqciach pn. ,,Rewitalizacja obszarowa centmm Lodzi - Projekt 1 (a)", 
,,Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 2 (a)", ,,Rewitalizacja obszarowa centrum 
Lodzi - Projekt 3 (a)", ,,Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 5 (a)", 
,,Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - ProjeM 6 (a)", ,,Rewitalizacja obszarowa centrum 
Lodzi - Projekt 7 (a)", ,,Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 8 (a)". Zmiana 
polega na aktualizacji limit6w zobowiqzah. 



- Zmiany Zaiqcznika Nr 3 - Objainienia przyjqtych wartoici w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej (WPF) miasta Eodzi na lata 2016-2040 bqdqce nastqpstwem planowanych 
do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq zmian w Zals)cmiku Nr 1. 




















































































































































