
Druk Nr 30912016 

Projekt z dnia 7 listopada 2016 r. 

AUTOPOPRAWKA 

PRF,ZYDENTA MIAST.4 E r n 1  

z dnia 44 listopada 2016 I-. 

do projektu uchwab Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwale w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta todzi na lata 2016-2040 

W projekcie uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwaiq w sprawie 

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

nastqpujqce zmiany: 

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

todzi  na lata 2016-2040. 

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

nastqpne. 

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

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

W zwiqzku z postanowieniarni niniejszej Autopoprawki: 

1. Wprowadza siq jednolity tekst: 

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

2016-2040. 

- Zatqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqt na lata 2016-201 9 i lata nastepne. 

2. Jednolity tekst Zaiqcznika Nr 3 - ObjaSnienia przyjqtych wartoici w Wieloletniej 

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

dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujqty w uchwale po zatwierdzeniu jej 

przez Radq Miejskq. 



Uzasadnienie 

do autopoprawki do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w todzi zmieniajqcej uchwaiq 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta todzi na lata 2016-2040 
(Druk Nr 309120 16, projekt z dnia 7 listopada2016 r.) 

Autopoprawka uwzglqdnia: 

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

1. Zmian bqdqcych nastqpstwem zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta todzi 
na2016 r. dokonanych Zarzqdzeniami Prezydenta Miasta Lodzi, przyjqtymi do dnia 
przekazania niniejszej autopoprawki. 

2. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawkq do projektu uchwaiy w sprawie 
zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok (Druk Nr 30812016, 
projekt z dnia 7 listopada 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 budzetu oraz przychod6w 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 Zaiqczniku Nr 2 oraz ich skutk6w w latach 2017-2040. 

- Zmiany Zatqcznika Nr 2 - Wykaz pnedsiqwziqf na lata 2016-2019 i lata nastqpne: 

Zmiana w czq4ci 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania miqzane 
z programami realizowanymi z udzialem irodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: 
Wprowadza siq przedsiqwziqcie pn. ,,Projekt "Woda w naszym Swiecie" ("Water in our 
world")". Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na wydatki piacowe, zakup materialow 
na potrzeby projektu, zakup usiug i podr6ze s f ibowe zwiqzane 
z organizacjq mobilnoici zagranicznych uczni6w i nauczycieli do kraj6w partnerskich oraz 
zakup uslug telekomunikacyjnych. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Rozw6j nauczyciela sukcesem ucznia". Srodki zostanq 
przeznaczone na uzupelnienie wydatkow biezqcych zwiqzanych z realizacjq planowanych na 
ten rok zadari projektow, w tym wydatk6w zwiqzanych z organizacjq zagranicznych 
wyjazd6w szkoleniowych nauczycieli do kraj6w partnerskich. 

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 przedsiqwziqciu pn. ,,Utrzymanie zieleni w pasach drog gminnych i powiatowych 
oraz utrzymanie drzew w pasach drog wewnqtrznych i terenach niezabudowanych". Srodki 
przeniesione z zadania ,,Program ochrony kasztanowc6w" pozwola na wykonanie nasadzeli 
kompensacyjnych w pasach dr6g gminnych. 

Wprowadza siq przedsiqwziqcie pn. ,,Razem dla Radogoszcza: powiqkszenie teren6w 
rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschod - budzet obywatelski - wieloletnie - edycja 
2016 r.". Ze wzglqdu na trudnoSci realizacyjne przy zadaniu jednorocznym nr 2214931 
tworzy s i ~  zadanie wieloletnie. 



Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Utrzymanie obiekt6w oraz infrastruktury na terenach 
niezabudowanych". Po przeprowadzonych postqpowaniach przetargowych na remonty 
chodnikow na terenie Miasta powstaiy oszczqdnoici. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Wydatki w zakresie transportu zbiorowego". Srodki 
przeznaczone zostanq na opiacenie uslug Swiadczonych przez MPK-todi Sp. z 0.0. 
w ramach umowy powierzenia. Umozliwi to zaplatq faktury za miesiqc listopad w zakresie 
dystrybucji biletow. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Wydatki zwiqzane z holowaniem i parkowaniem pojazdow 
zagraiajqcych bezpieczelistwu ruchu". Zmniejszenie wskutek nierozstrzygniqcia 
postqpowania udzielenia zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego na ,,prowadzenie 
i ochronq caiodobowego parkingu strzezonego do parkowania usuwanych pojazdow z terenu 
Miasta todzi". 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Zakup narzqdziowych systemow teleinformatycznych 
i sprzqtu komputerowego". Srodki przekazane z Biura Strategii Miasta przeznaczone na 
zakup komputera przenoinego dla Przedstawiciela Miasta todzi w Brukseli. 

Zmiany w przedsiqwziqciach: 
- pn. ,,Budowa stadionu przy Al. Pilsudskiego 138"; 
- pn. ,,Przebudowa ukiadu drogowego wokoi stadionu t6dz  Widzew". 
Wprowadzone zmiany umozliwiq przedluzenie terminu realizacji inwestycji i zawarcie 
aneksu terminowego. Ponadto pozwolq na zapewnienie finansowania zarowno dla budowy 
stadionu jak i ukiadu drogowego. 

Zmiana w przedsiqwziqciach pn. ,,Wycena nieruchomoSci", ,,Szacunki lokali mieszkalnych", 
,,Wykonanie opracowah geodezyjnych na potrzeby UML". Zmiany na ww. przedsiqwziqciach 
polegajq na zmniejszeniu iqcznych nakiadow finansowych na tqcznq kwotq 450.000 zl, 
z uwagi na fakt, iz w roku biezqcym nie bqdq wykorzystane caie kwoty planu. 

Wprowadza siq przedsiqwziqcie pn. ,,Budowa drogi podziemnej wraz z pkytq rynku NCL 
i parkingiem pod rynkiem - >>R<<", a takze zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Budowa rynku 
z uldadem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Eodzi (Droga podziemna) - prace 
przygotowawcze". Budowa drogi podziernnej wraz z niezbednq infrastrukturq technicznq 
wynika z zapisow obowiqzujqcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru N C t  z dnia 3 1 grudnia 2014 r. 

- Zmiany Zatqcznika Nr 3 - ObjaSnienia pnyjqtych warto6ci w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej (WPF) miasta todzi na lata 2016-2040 bqdqce nastqpstwem planowanych 
do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq zmian w Zaiqczniku Nr 1. 






































































































































