
Druk Nr 26912016 

Projekt z dnia 12 wrzeinia 2016 r. 

AUTOPOPRAWKA 

PREZYDENTA MIASTA EODZI 

z dnia 49 wnesnia 2016 r. 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta todzi na lata 2016-2040 

W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w todzi  zmieniajqcej uchwakq w sprawie 

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

nastqpujqce miany: 

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

Eodzi na lata 20 16-2040. 

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

nastqpne. 

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

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

W zwiqzku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza siq jednolity tekst: 

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

2016-2040, 

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

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

(WPF) miasta todzi na lata 2016-2040. 



Uzasadnienie 

do autopoprawki do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwaiq 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Eodzi na lata 2016-2040 

(Druk Nr 26912016, projekt z dnia 12 wrzeinia 2016 I.) 

Autopoprawka uwzglqdnia: 

- Zmiany Zatqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Eodzi na 

lata 2016-2040 wynikajqce z: 

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

na 2016 I. dokonan~ch Zarzqdzeniami Prezydenta Miasta todzi, przyjqtymi do dnia 

przekazania niniejszej autopoprawki. 

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

zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta todzi na 2016 rok (Druk Nr 26812016, 

projekt z dnia 12 wrzeinia 2016 r.). 

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 I. o finansach publicmych wartoici 

przyjete w wieloletniej prognozie finansowej i bud2ecie powinny by6 zgodne co najmniej 

w zakresie wyniku budzetu 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 Zaiqcmiku Nr 2 oraz ich skutk6w w latach 2017-2040. 

4. Zwiqkszenia w roku 2017 dochod6w biezqcych realizowanych przez instytucjq kultury 

EC 1 t 6 d i  Miasto Kultury w wysokoici 18.390.375 zi oraz dochod6w majqtkowych 

wwysokoici 390.207 zi planowanych do pozyskania z UE jako dofinansowania do 

realizacji zadania pn.,,Termomodemizacja Domu Dziecka nr 3.  

5. Zwiqkszenia w roku 2019 przychod6w z tytuh kredyt6w krajowych w wysokokci 5.000.000 zl 

- Zmiany Zatqcznika Nr 2 - Wykaz pnedsigwzigt na lata 2016-2019 i lata nastgpne: 

Zmiana w czgSci 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane 

z programami realizowanymi z udziatem Srodkbw, 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. ,,Dobry zaw6d - lepsza przyszioSC". Zmiana polega na 

wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w Ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojew6dztwa t6dzkiego przez specjalny Ogrodek Szkolno - Wychowawczy 

nr 6 w todzi. Wnioskowane Srodki pieniqine przeznaczone bqdq na wynagrodzenia osobowe 

i bezosobowe waz  z pochodnymi os6b biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup 

artykui6w biurowych, materiaiow, zakup pomocy dydaktycznych, zakup ushg zwiqzanych 

z organizacjq studi6w podyplomowych nauczycieia w celu podniesienia kwalifikacji oraz 

ushg cateringowych, rozliczanie projektu. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Tez potrafiq". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego 

projektu unijnego realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Wojew6dztwa L6dzkiego przez specjalny OSrodek Szkolno - Wychowawczy N 6 w todzi. 

Wnioskowane Srodki pieniqzne przeznaczone bqdq na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 

wraz z pochodnymi os6b biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup artykui6w biurowych, 

materialow, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usiug zwiqzanych z organizacjq studi6w 

podyplomowych nauczyciela w celu podniesienia kwalifikacji, szkolenia specjalistyczne dla 

nauczycieli. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziS 

st&, jutro praca". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,DiverCITY - miasto dla wszystkich". Zmiana polega na 

zrnniejszeniu wartoSci kosztorysowej przedsiqwziqcia o 80.000 zl. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy". 

Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w Ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego przez Zesp6i Szkbi 

Rzemiosia w Lodzi. Wnioskowane Srodki pieniqine przeznaczone bqdq na wynagrodzenia 

osobowe waz  z pochodnymi os6b biorqcych udziai w realizacji projektu, zakup artykuiow 

biurowych i piimiennych oraz a1tykui6w, surowc6w i p6lfabrykat6w wykorzystywanych 

w czasie prowadzonych zajqC, zakup pomocy dydaktycznych, zakup ustug zwiqzanych 

z realizacjq projektu, szkolenia. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Termomodernizacja Domu Dziecka N 3 w Lodzi". Zmiana 

polega na wprowadzeniu nowego przedsiqwziqcia. Stan budynku Domu Dziecka 

nr 3 ,,Sioneczna Polana" w Lodzi przy ul. Sowinskiego 3 w wyniku niedoinwestowania 

pogarsza siq. Objawia siq to odpadaniem fragmentow elewacji, miejscowym zawilgoceniem 



Scian oraz zagrzybieniem, co ma niekorzystny wpiyw na warunki bytowe wychowank6w oraz 

pracownik6w placowki jak rbwniei pogarsza walory estetyczne budynku. 

Zmiana w czqSci 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne nii 

wymienione w pkt 1.1 i 1.21, z tego: 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach 

realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii". Zmiana polega na zmianie 

jednostki odpowiedzialnej lub koordynujqcej program. 

Zmiana w przedsiqwziqciach pn. ,,Zakup, wdrozenie i utrzymanie Systemu Zarzqdzania 

Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeli - wydatki biezqce" oraz ,,Zakup, wdrozenie i utrzymanie 

Systemu Zarzqdzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzen - wydatki majqtkowe". Zmiana 

polega na zwiekszeniu wartoici kosztorysowej ww. przedsiqwziq6 i wynika 

z nieuwzglqdnienia we wniosku o zrnianq w WPF nr 21 z dnia 11.08.2016 r. prac 

dodatkowych, zapisanych w umowie zawieranej z firm9 ASSECO Data Systems S.A. 

Sytuacja ta spowodowala koniecznoS6 skorygowania wydatkbw ujqtych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Utrzyrnanie, zakup i wymiana system6w informatycznych - 

wydatki majqtkowe". Zmiana polega na zmniejszeniu wartoici kosztorysowej 

przedsiqwziqcia. ~rodki  przekazane zostaly do Lddzkiego OSrodka Geodezji na modyfikacjq 

systemu Gospodarowanie Mieniem w ramach projektu ,,L6dzki System Zarzqdzania 

NieruchomoSciami". 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Rewitalizacja EC-1 Pohdniowy Wsch6d (Program Nowe 

Centrum Lodzi)". Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatk6w w 2016 r. i zwiqkszeniu 

ww. limitu w latach 201 7-201 8. Powyisza zmiana zwiqzana jest z mozliwobiq zwiekszenia 

dofinansowania projektu ,,Rewitalizacja ECl Pohdniowy Wsch6d" realizowanego w ramach 

VI Osi Priorytetowej RPO na lata 2014-2020. Zwiqkszenie dofinansowania wyniesie 

ok. 325.000 zl i wynika z preferencyjnego traktowania projekt6w rewitalizacyjnych. Udzial 

Miasta w finansowaniu zwiqkszy siq o 74.797 zf. W zwiqzku z trwajqca procedurq 

przejmowania nieruchomoSci na terenie prowadzonej inwestycji zaistniala koniecznoS6 

przesuniqcia wydatkow roku 2016 w wysokoSci 1.270.000 zl na kolejne lata. Gdyi naklady 

w ramach dofinansowania mogq by6 rozliczane wyiqcznie przez wiaiciciela nieruchomo6ci. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Rozw6j funkcji i ushg oferowanych przez EC 1 t 6 d i  Miasto 

Kultury". Zmiana polega na wydhzeniu okresu realizacji przedsiqwziqcia, zmniejszeniu 



limitu wydatkow w 2016 r., a zwiqkszeniu ww. limitu w latach 2017-2019. KoniecznoSC 

wprowadzenia powyiszych zmian wynika z obowiqzku zabezpieczenia Srodk6w na wklad 

wlasny w ramach projektu pn. Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozw6j funkcji i ushg 

oferowanych przez ,,EC 1 t 6 d i  Miasto Kultury" w Eodzi. Instytucja kultury ECl zamierza 

ubiegac siq o dofinansowanie w konkursie na wlw projekt w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i $rodowisko 2014-2020, VIII OSI Priorytetowej Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozw6j zasob6w kultury. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Budowa dojazdu do wqzla "Brzeziny" na autostradzie Al". 

Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatk6w w 2018 r. i zwiqkszeniu ww. limitu w latach 

2016-2017. Zwiqkszenie zwiqzane jest z wystqpieniern koniecznoSci wykonania badah 

archeologicznych oraz realizacjq prac w zakresie przebudowy ul. Kosodrzewiny. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Przebudowa ukladu drogowego wok61 Multimodalnego 

Dworca t 6 d i  - Fabryczna". Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatk6w w 2017 r. 

i zwiqkszeniu ww. limitu w 2016 r. Wprowadzenie powyzszej miany wynika z koniecznoici 

dostosowania planow finansowych do zakladanych i zatwierdzonych hamonogramow 

realizacji poszczeg6lnych zakres6w przebudowy ulic w ramach przebudowy ukladu 

drogowego wok61 dworca L6di Fabryczna. 

- Zmiany Zatqcznika 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 Zalqczniku Nr 1. 


























































































































































