
Druk Nr 332120 16 

Projekt z dnia 28 listopada 20 16 r. 

AuToPoPRAwKA ~gpii-3%- 
PREZYDENTA MIASTA LOD 

z dnia 5 grudnia 2016 r. Hanna Zdanowska 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w todzi 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 2016-2040 wprowadzam 

nastqpuj qce zmiany : 

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

Lodzi na lata 20 16-2040. 

2. Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqb na lata 201 6-201 9 i lata 

nastqpne. 

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

Prognozie Finansowej (WPF) miasta Lodzi na lata 20 16-2040. 

W zwiqzku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza siq jednolity tekst: 

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

20 16-2040, 

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

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

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



Uzasadnienie 

do autopoprawki do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwalq 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 201 6-2040 
(Druk Nr 332/2016, projekt z dnia 28 listopada2016 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 niniej szej autopoprawki. 

2. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawkq do projektu uchwaly w sprawie 
zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Eodzi na 2016 rok (Druk Nr 33112016, 
projekt z dnia 28 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 przychodow i rozchodow. 

3. Zmian w wydatkach bieiqcych 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 oraz ich skutk6w w latach 201 7-2040. 

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

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

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Gotowi na sukces". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego 
projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojewodztwa Lodzkiego przez Szkolq Podstawowq nr 36 w Lodzi. Wnioskowane kwoty 
zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osob 
biorqcych udziai w realizacji projektu, zakup materialow biurowych na potrzeby projektu oraz 
urzqdzen sieciowych, zasilaczy, ladowarek baterii, zakup pomocy dydaktycznych, zakup 
uslug zwiqzanych z realizacjq projektu, szkolenia dla nauczycieli podnoszqce ich 
kwalifikacj e. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Egzamin zawodowy bez stresu". Zmiana polega na 
wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego przez Eodzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi wraz z NSZZ ,,SolidarnoSC" Komisjq Miqdzyzakladowq 
Pracownikow OSwiaty Eodi - ~rodmie~cie.  Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na 
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi os6b biorqcych udzial w realizacji 
projektu, zakup materialow biurowych, laptopa na potrzeby projektu, Srodkbw czystoSci, 
zakup pomocy dydaktycznych, zakup uslug zwiqzanych z realizacjq projektu, promocja 
projektu, Srodki na pokrycie wydatkow zwiqzanych z obshgq projektu po stronie partnera 
oraz zakup uslug w zakresie badan lekarskich pracownikow. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Klutz do zatrudnienia - analiza uwarunkowah i doradztwo 
zawodowe - pilotai". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego 



realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Eodzkiego 
przez Eodzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego w Eodzi wraz 
z PCG Polska Sp. z o. o. Wnioskowane kwoty zostana, przeznaczone na wynagrodzenia 
osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osob biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup 
materialow biurowych, laptopa na potrzeby projektu oraz zakup doposazenia Szkolnych 
Punktow Informacji i Kariery, zakup uslug zwiqzanych z realizacjq projektu, Srodki na 
pokrycie wydatkdw zwiqzanych z realizacjq zadan przez partnera, wydatkow zwiqzanych 
z obslugq projektu po stronie partnera, zakup uslug w zakresie badah lekarskich 
pracownikow, Swiadczenia dla stazystow. 
Zmiana w przedsiewzieciu pn. ,,Aktywny Krok". Zmiana polega na zmniejszeniu lqcznych 
nakladow finansowych o kwote 170.000 zl. 

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




































































































































































