
Druk Nr 226120 16 

Projekt z dnia 27 czenvca 2016 r. 

AUTOPOPRAWKA Nr 2 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 0 5 lipca 2016 r. 

Rady Miejskiej w Eodzi zmieniaj*cej uchwakq w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta todzi na lata 2016-2040 

W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w todzi zmieniajqcej uchwaiq w sprawie 

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

nastqpujqce zmiany: 

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

Lodzi na lata 2016-2040. 

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

nastqpne. 

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

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

W zwiqzku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza siq jednolity tekst: 

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

201 6-2040, 

- Zdqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqC na lata 2016-2019 i lata nastqpne, 

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

(WPF) miasta todzi na lata 2016-2040. 



Uzasadnienie 

do autopoprawki Nr 2 do projektu uchwaky Rady Miejskiej w todzi zmieniajqcej uchwaiq 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2016-2040 
@ruk Nr 22612016, projekt z dnia 27 czenvca 2016 r.) 

Autopoprawka uwzglqdnia: 

- Zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta todzi na 
lata 2016-2040 wynikajqce z: 

1. Zmian bqdqcych nastqpstwem zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi 
na2016 r. dokonanych Zarzqdzeniami Prezydenta Miasta Eodzi, przyjqtymi do dnia 
przekazania niniejszej autopoprawki. 

2. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawkq Nr 2 do projektu uchwaty w sprawie 
zmian budietu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok (Druk Nr 22512016, 
projekt z dnia 27 czenvca 2016 r.). 

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicmych wartoici 
przyjqte w wieloletniej prognozie finansowej i budiecie powinny by6 zgodne co najrnniej 
w zakresie wyniku budzetu oraz przychod6w i rozchodow. 

3. Zmian w wydatkach biezqcych i majqtkowych objqtych limitem art. 226. ust 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicmych planowanych do wprowadzenia 
niniejszq autopoprawkq w Zalqczniku Nr 2. 

4. Zmniejszenia planowanej kwoty dhgu o 15.300.000 zt na koniec 2016 r. ze wzglqdu na 
wczeiniejszq splatq rocznej raty kapitalowej kredytu zaciqgniqtego w banku Pekao S.A. 
zgodnie z umowq 2010/109/DIF z dnia 12 lipca 2010 r. 

5. Zmniejszenia planowanej kwoty dhgu w latach 2017-2027 ze wzglqdu na zmniejszone 
przychody z tytuh kredytbw, poiyczek i emisji papier6w wartoSciowych w roku 2017. 

6. Zmniejszenia w roku 2017 planu rozchod6w z tytuh splat rat kapitalowych kredyt6w 
ipoiyczek oraz wykupu papier6w wartoiciowych o 15.300.000 zl ze wzglqdu na 
wczeiniejszq splatq w r o h  2016. 

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

Zmiana w czqici 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne nii 
wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Promocja Miasta w zwi* z rozgrywkami rundy 
interkontynentalnej Ligi ~wiatowej siatkarzy 2016 - 2018". Zmiana polega na zmniejszeniu 
limitu wydatk6w w 2016 roku. W wyniku prowadzonych negocjacji z Polskim Zwiqzkiem 
Pilki Siatkowej w ramach prac komisji przetargowej przeprowadzajqcej postqpowanie 
o udzielenie zam6wienia publicmego na organizacjq w Lodzi rozgrywek Ligii ~wiatowej 
w latach 2016 - 2018, zmienila siq wysokoS6 irodk6w finansowych z budietu Miasta na 
Promocje Miasta w zwiqzku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligii Swiatowej 
siatkarzy 2016-2018. Zamiast 1.500.000 zl, zostanie wydatkowana kwota 1.000.000 zi. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Wniesienie wkladu pienieinego na podwyi;szenie kapitah 
zakladowego oraz objqcie udziai6w w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Lodzi Sp. z 0.0. 
w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicmego". Zmiana polega na 
wprowadzeniu nowego przedsiqwziqcia. W dniu 9 marca 2016 r. Rada Miejska w Lodzi 



uchwaiq Nr XXVIl636116 wyrazita zgodq na utworzenie Sp6iki Miejski Ogrod Zoologiczny 
w todzi Sp6iki z ograniczonq odpowiedzialnoSciq, okrelajqc jednoczeSnie cele Sp6iki 
i zadania, kt6re ma ona realizowak. W ww. uchwale powierzone zostaio spolce zadanie 
m i w e  z prowadzeniem ogrodu zoologicznego oraz realizacja inwestycji na terenie ogrodu 
polegajqcych przede wszystkim na wybudowaniu i eksploatacji wielkokubaturowego obiektu . - . . .  . 

hodowlano - wystawienniczego ,,0rientariumum'. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn: ,,Rozliczenie udziai6w we Wsp6lnotach Mieszkaniowych". 
Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsiqwziqcia. Miasto t o d i  jest zobowiqzane do 
dokonania korekt um6w sprzedaiy lokali komunalnych sprzedanych wczeiniej na rzecz os6b 
fizycznych, tj. do doprowadzenia do zgodnoici zapisow ujawnionych w ksiqgach wieczystych 
z rzeczywistym stanem prawnym. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Ubezpieczenie majqtku gminy". Zmiana polega na 
zmniejszeniu iqcznych nakiad6w finansowych oraz limitu wydatk6w w 2016 roku o 115.200 
zi ze wzglqdu na planowane oszczqdnoici. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Miasto Kamienic". Zmiana polega na zmniejszeniu iqcmych 
naklad6w finansowych, limitu wydatkow w roku 2017 oraz limitu zobowiqzrui o kwotq 
4.000.000 zt. W ramach przedsiqwziqcia nie bqdzie realizowana zaplanowana wczeiniej 
przebudowa budynkow przy ul. Zielonej 6. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Modernizacja i adaptacja budynk6w poiozonych w Lodzi 
przy ul. W6lczahskiej 1211123 dla potrzeb Straiy Miejskiej oraz Centrum Zarzqdzania 
Kryzysowego". Zmiana polega na zwiqkszeniu iqcznych nakiad6w finansowych, limitu 
wydatk6w w roku 2017 oraz limitu zobowiqzrui o kwotq 4.000.000 zi. Zmiana wynika z tego, 
i2 wartoii najnizszej oferty ziozonej w przetargu przekracza kwotq jakq Zamawiajqcy 
zamierzai przeznaczyC na sfinansowanie zam6wienia na ,,przebudowq budyk6w poiozonych 
w todzi przy ul. W6lczahskiej 1211123 - w systemie zaprojektuj i wybuduj". 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Budowa placu utwardzonego". Zmiana polega na 
zmniejszeniu iqcznych nakiad6w finansowych, limitu wydatk6w w 2016 roku oraz limitu 
zobowiqzab o 5.023 zi ze wzglqdu na planowane oszczqdnoSci przy realizacji zadania. 

- Zmiany Zalqcznika Nr 3 - Objainienia pnyjetych warto6ci w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej (WPF) miasta Eodzi na lata 2016-2040 bqdqce naswpstwem planowanych 
do wprowadzenia niniejsq autopoprawkq zmian w Zaiqculiku Nr 1. 
















































































































































