
DmkNr 16712016 

Projekt z dnia 16 maja 2016 r. 

AUTOPOPRAWKA NR 2 

PREZYDENTA MIASTA EODZI 

z d n i a f g  maja 2016 r. 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwatq 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 wprowadzam 

nastqpujqce zmiany: 

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

Lodzi na lata 201 6-2040. 

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

nastqpne. 

3. Dokonuje siq zmiany Zaiqcznika Nr 3 - Objainienia przyjqtych wartoki w Wieloletniej 

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

W zwipku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza siq jednolity tekst: 

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

2016-2040, 

- Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqb na lata 2016-2019 i lata nastqpne, 

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

(WPF) miasta Lodzi na lata 2016-2040. ,, 



Uzasadnienie 

do autopoprawki nr 2 do projektu uchwaky Rady Miejskiej w todzi zmieniajqcej uchwalq 

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

(DrukNr 16712016, projekt z dnia 16 maja2016 r.) 

Autopoprawka uwzglqdnia: 

- Zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Pinansowa (WPP) miasta Eodzi na 

lata 2016-2040 wynikajqce z: 

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

zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta todzi na 2016 rok (Druk Nr 16612016, 

projekt z dnia 16 maja 201 6 r.). 

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

przyjqte w wieloletniej prognozie finansowej i budiecie powinny by6 zgodne co najmniej 

w zakresie wyniku budzetu oraz przychod6w i rozchod6w. 

2. Zmian w wydatkach bie2qcych objqtych limitem art. 226. ust 3 ustawy zdnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszq 

autopoprawkq w Zakqczniku Nr 2. 

3. Zmian w dochodach i wydatkach biezqcych na programy, projekty i zadania realizowane 

z udzialem irodkow z Unii Europejskiej w latach 201 7 i 201 8 ze wzglqdu na planowane 

do podpisania umowy. 

- Zmiany Zatqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqt na lata 2016-2019 i lata nastcpne: 

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

z programami realizowanymi z udziatem Srodkbw, 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. ,,Promocja gospodarcza i6dzkiego sektora kreatywnego". 

Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wojewodztwa L6dzkiego. Gkownym celem projektu jest promocja 

gospodarcza k6dzkiego sektora kreatywnego na arenie miqdzynarodowej poprzez budowanie 

sieci miqdzynarodowej wsp6lpracy gospodarczej. 



- Zmiany Zalqcznika Nr 3 - ObjaSnienia przyjqtych wartoSci w Wieloletniej Prognozie 

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

do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq zmian w Zaiqczniku Nr 1. 












































































































































