
Druk Nr 357. /2016
Projekt z dnia 2 (J grudnia 2016 r.

UCHWALANR
RADY MIEJSKIEJ W LODZI

z dnia grudnia 2016 r.

zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Lodzi na lata 2016-2040.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), § 2 i § 3
rozporzadzenia Ministra Finans6w z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. paz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579)
oraz art. 12 pkt 11 w zwiazku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), Rada Miejska w Lodzi

uchwala, co nastepuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/532/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2016-2040,
zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi: Nr XXIII/553/16 z dnia 20 stycznia 2016 r.,
Nr XXV/583/16 z dnia 10 lutego 2016 r., Nr XXVI/640/16 z dnia 9 marca 2016 r.,
Nr XXVII/676/16 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XXVIII/708/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r.,
Nr XXIX/747/16 z dnia 11 maja 2016 r., Nr XXX/771/16 z dnia 25 maja 2016 r.,
Nr XXXI/796/16 z dnia 15 czerwca 2016 r., Nr XXXI/799/16 z dnia 15 czerwca 2016 r.,
NrXXXII/848/16 z dnia 6 lipca 2016 r., Nr XXXIII/875/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
Nr XXXIV/905/16 z dnia 21 wrzesnia 2016 r., Nr XXXVI/933/16 z dnia
19 pazdziernika 2016 r., Nr XXXVII/959/16 z dnia 16 listopada 2016 r. oraz Nr
XXXVIII/100l/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. zalaczniki Nr 1-3 do uchwaly otrzymuja nowe
brzmienie okreslone odpowiednio w zalacznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Lodzi.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Uzasadnienie

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajacej uchwale w sprawie

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2016-2040

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

2016-2040 oraz Zalacznika Nr 3 - Objasnienia przyj!(tvch wartosci w Wieloletniej

Prognozie Finansowej (WPF) miasta Lodzi na lata 2016-2040 wynikaja z :

1. Zmian bedacych nastepstwem zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na

2016 r. dokonanych Zarzadzeniami Prezydenta Miasta Lodzi, przyjetymi do dnia

przekazania niniejszego projektu.

2. Zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na rok 2016 planowanych do

wprowadzenia projektem uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wartosci

przyjete w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie powinny bye zgodne co najmniej

w zakresie wyniku budzetu oraz przychod6w i rozchod6w.

3. Zmian kwot wydatk6w biezacych objetych limitem planowanych do wprowadzenia w na

do Zalaczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly.

4. Zmian w latach 2021-2040 planu splat rat kapitalowych kredytow oraz kwoty dlugu

z powodu uruchomienia oraz wprowadzenia otrzymanego harmonogramu splat rat

kapitalowych kredytu zaciaganego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Zmiany Zalacznika Nr 2 - Wykaz przedsiewziec na lata 2016-2019 i lata nastepne:

Zmiana w czesci 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane

z programami realizowanymi z udzialem srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2

i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych, z tego:

Zmiana w przedsiewzieciu pn. .Projekt "Staze europejskie droga do sukcesu'"'.

Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach

Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 2014-2020 wsp6lfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Spolecznego. Wnioskowane kwoty obejmuja wydatki, kt6re

zostana przeznaczone na zakup uslug zwiazanych z organizacj a stazy/praktyk zawodowych

uczni6w realizowanych u partnera zagranicznego w Portugalii, na wydatki placowe, zakup
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odziezy roboczej dla stazystow, materialow pomocniczych, artykulow biurowych

i pismiennych na potrzeby projektu, zakup uslug zwiazanych z organizacja stazy/praktyk

zawodowych dla uczniow realizowanych upartnera zagranicznego w Portugalii, zakup uslug

fotograficznych i informatycznych oraz ubezpieczenie uczestnik6w.

Zmiana w czesci 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne nit

wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Zmiana w przedsiewzieciu pn. .Promocja Lodzi z uwzglednieniem polaczenia

lotniczego do portu przesiadkowego". Zmiana polega na zmniejszeniu wartosci

kosztorysowej przedsiewziecia, ktore wynika z wygospodarowanych oszczednosci na

zadaniu.
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