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1 Projekt z dnia 29 lutego 2016 r. 

AUTOPOPRAWKA NR 2 

PREZYDENTA MIASTA EODZI 

z dnia 8 marca 2016 r. 

do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwale w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Eodzi na lata 2016-2040 

W projekcie uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2016-2040 wprowadzarn 

nastqpujqce zmiany: 

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

Lodzi na lata 2016-2040. 

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

nastqpne. 

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

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

W zwiqzku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki: 

1. Wprowadza siq jednolity tekst: 

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

2016-2040. 

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

2. Jednolity tekst Zakqcznika 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 
I 

przez Rade Miejskq. 



Uzasadnienie 

do autopoprawki Nr 2 do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwalq 

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

(Druk Nr 77/20 16, projekt z dnia 29 lutego 20 16 r.) 

Autopoprawka uwzglqdnia: 

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

lata 2016-2040 wynikajqce z: 

1. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawkq Nr 2 do projektu uchwaly w sprawie 

zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2016 rok (Druk Nr 7612016, 

projekt z dnia 29 lutego 2016 r.). 

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 najrnniej 

w zakresie wyniku budietu oraz przychod6w i rozchod6w. 

2. Zmian w wydatkach majqtkowych objqtych limitem art. 226. ust 3 ustawy zdnia 

27 sierpnia 2009 r, o finansach publicmych planowanych do wprowadzenia niniejszq 

autopoprawkq w Zalqczniku Nr 2. 

- Zmiany ZaI3cznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqf na lata 2016-2019 i lata nastgpne: 

Zmiana w czqSci 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. "Budowa boisk pilkarskich wraz z zapleczem przy 

ul. Minerskiej w Lodzi". Zwiqkszenie Srodkow umozliwi dalsze prowadzenie postqpowania 

przetargowego i wyb6r oferty z najniiszq cenq zloionq w postqpowaniu, w przypadku gdy 

oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszq. 
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- Zmiany Zalqcznika Nr 3 - Objainienia pnyjetych wartoici w Wieloletniej Prognozie 

1 Finansowej (WPF) miasta Eodzi na lata 2016-2040 bqdqce nastqpstwem planowanych 

i 
do wprowadzenia niniejszi) autopoprawkq zmian w Zdqczniku Nr 1. 

i 






















































































































