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Projekt z dnia /Iq kwietnia 201 6 r 

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia kwietnia 2016 r. 

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. 
poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 
1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), 5 2 i 5 3 rozporzqdzenia 
Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 20 1 3 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
jednostki samorzqdu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 201 6 r. poz. 446) oraz art. 12 pkt 1 1 
w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie 
powiatowym (Dz. U. z 201 5 r. poz. 1445 i 1890), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. W uchwale Nr XXIIl532115 Rady Miejskiej w Eodzi z dnia 30 grudnia 201 5 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta todzi na lata 201 6-2040, 
zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi: Nr XXIIIl553116 z dnia 20 stycznia 2016 r., 
Nr XXVl583116 z dnia 10 lutego 2016 r., Nr XXVI/640/16 z dnia 9 marca 2016 r. oraz 
Nr XXVIIl676116 z dnia 30 marca 2016 r., zalqczniki Nr 1-3 do uchwaly otrzymujq nowe 
brzmienie okreilone odpowiednio w zalqcznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwaly. 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie I 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w todzi  zmieniajqcej uchwale w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta todzi na lata 2016-2040 

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

2016-2040 oraz Zalqcznika Nr 3 - Obiainienia przyietvch wartoici w Wieloletniei 

Proprnozie Finansowei (WPF) miasta todzi  na lata 2016-2040 wvnikaiq z : 

1. Zmian bqdqcych nastqpstwem zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Eodzi na 

2016 r. dokonanych Zarzqdzeniami Prezydenta Miasta Eodzi, przyjqtymi do dnia 

przekazania niniej szego proj ektu. 

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

wprowadzenia projektem uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi oraz ich skutkow w latach 

20 17-2040. 

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartoSci 

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

w zakresie wyniku budietu oraz przychodow i rozchodow. 

3. Zmian kwot wydatkow biezqcych objetych limitem planowanych do wprowadzenia 

w Zalqczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly. 

4. Zmian wysokoici dochodow i wydatkow biezqcych w okresie prognozowania w zwiqzku 

z realizacjq Swiadczenia wychowawczego 500+. 

Zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiewziek na lata 2016-2019 i lata nastepne: 

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

z programami realizowanymi z udzialem irodkbw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

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

Zmiany w przedsiewziqciach pn.: 

,,Projekt "Praca i wypoczynek osob niepelnosprawnych w kontekicie europejskim" ("Life 

inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities")", "Projekt 

"Skuteczna komunikacja - lepsza przyszloSC dla Europy" (Successful communication - 

the future of Europe")", ,,Projekt "Do biegu, gotowy.. . zyj! Promocja zdrowego stylu zycia" 

("Ready, Steady.. . Life! A Heallthy Lifestyle Programme")", "Projekt "Kreujemy zdrowszq 



Europq" ("Let's Create More Healthy Europe")". Zmiany polegajq na zwiqkszeniu limitow 

wydatkow w 2016 roku o kwotq wydatkow niezrealizowanych w 201 5 roku, tj. o kwotq 

stanowiqcq roznicq pomiqdzy planem a wykonaniem roku 2015. 

DYREKTOP 
WYDZIAEU BUDZETU 














































































































































