
Druk Nr 22612016 

Projekt z dnia 27 czenvca 2016 r. 

AUTOPOPRAWKA 

PREZYDENTA MIASTA tODZI 

z dnia 4 lipca 2016 r. 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w todzi zmieniajqcej uchwatq w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Eodzi na lata 2016-2040 

W projekcie uchwaky Rady Miejskiej w todzi  zmieniajqcej uchwaiq w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta todzi na lata 2016-2040 wprowadzam 

nastqpujqce zmiany: 

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

todzi na lata 2016-2040. 

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

nastqpne. 

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

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

W zwipku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza siq jednolity tekst: 

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

201 6-2040, 

- Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqk na lata 201 6-20 19 i lata nastqpne, 

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

(WPF) miasta Lodzi na lata 2016-2040. 



Uzasadnienie 

do autopoprawki do projektu uchwaly Rady Miejskiej w todzi zmieniajqcej uchwaiq 

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

(Druk Nr 2261201 6, projekt z dnia 27 czenvca 20 16 r.) 

Autopoprawka uwzglqdnia: 

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

lata 2016-2040 wynikajqce z: 

1. Zmian bqdqcych nastqpstwem zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi 

na2016 r. dokonanych Zarzqdzeniami Prezydenta Miasta todzi, przyjqtymi do dnia 

przekazania niniejszej autopoprawki. 

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

m i a n  budzetu oraz zmian w budiecie miasta todzi 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 publicznych wartoSci 

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

w zakresie wyniku budietu oraz przychodow i rozchodow. 

3. Zmian w wydatkach biezqcych i majqtkowych objqtych limitem art. 226. ust 3 ustawy 

zdnia 27sierpnia2009r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia 

niniejszq autopoprawkq w Zaiqczniku Nr 2. 

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

z udzialem Srodkow z Unii Europejskiej w roku 2017 ze wzglqdu na planowane do 

podpisania umowy o dofinansowanie. 

- Zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz pnedsi~wziqf na lata 2016-2019 i lata nastqpne: 

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

z programami realizowanymi z udzialem Srodkhw, o kt151ych 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. ,,Aktywny Krok (*) (32)". Zmiana polega na wprowadzeniu 

przedsiqwziqcia do czqSci 1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane 

z programami realizowanymi z udziaiem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ktore uprzednio byio w czqSci 1.3 

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2. 

Ww. przedsiqwziqcie zostdo wprowadzone do czqSci 1.1 ze wzglqdu na otrzymane 

dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Projekt "Doskonalmy siq w CLIL-u". Zmiana polega na 

wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Programu ERASMUS+. 

Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na zakup matenaiow biurowych i sprzqtu 

biurowego wykorzystywanych przy realizacji projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup 

usiug, szkolenia, opiaty zwiqzane z ubezpieczeniem uczestnikow wyjazdu, wydatki piacowe 

zwiqzane z obsiugq i koordynacjq projektu. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,&ODZIANIE NA START (*) (33)". Zmiana polega na 

wprowadzeniu nowego przedsiqwziqcia. Giownym celem projektu jest zwiqkszenie 

przedsiqbiorczoSci wSrod 30 pozostajqcych bez zatrudnienia mieszkaricow todzi poprzez 

przygotowanie do podjqcia, podjqcie i utrzymanie przez minimum 12 miesiqcy 

samozatrudnienia. ~ r6d iem finansowania projektu sq Srodki z Unii Europejskiej, dotacja 

celowa z Budtetu Paristwa oraz wkiad wlasny Miasta, kt6ry bqdzie przeznaczony na 

wynagrodzenie pracownika/pracownikow Urzedu Miasta Eodzi zaangaiowanych w realizacjq 

projektu. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Podniesienie kwalifikacji i umiejqtnoici zawodowych 

ucznibw Zespoh Szk61 Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wi. Grabskiego 

w todzi". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego. Wnioskowana 

kwota bqdzie przeznaczona na Swiadczenia dla staiystow, wynagrodzenia i pochodne os6b 

biorqcych udziai w realizacji projektu, zakup materiaiow wykorzystywanych przy realizacji 

projektu, zakup ushg transportowych, organizacja szkolen i kursow, zarzqdzanie projektem 

oraz ubezpieczenie uczestnik6w projektu. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Podniesienie kwalifikacji i umiejetnoSci zawodowych 

ucmi6w kierunku technik ekonomista Zespoh Szk61 Ekonomiczno - Turystyczno - 

Hotelarskich im. Wi. Grabskiego w Lodzi". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego 

projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Wojew6dztwa L6dzkiego. Wnioskowana kwota bqdzie przeznaczona na Swiadczenia dla 



staiystbw, wynagrodzenia i pochodne os6b biorqcych udziat w realizacji projektu, zakup 

materialow wykorzystywanych przy realizacji projektu, zakup usiug transportowych, 

organizacja szkoleli i kursow, zarzqdzanie projektem oraz ubezpieczenie uczestnikow 

projektu. 

Zmiany w przedsiqwziqciach pn. ,,Wszechstronny Poligraf - wydatki biezqce" oraz 

,,Wszechstronny Poligraf - wydatki majqtkowe". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego 

projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Wojewodztwa Lodzkiego z podzialem na wydatki biezqce i wydatki majqtkowe. 

Wnioskowane kwoty bqdq przeznaczone na wynagrodzenia staiystow oraz wynagrodzenia 

osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi os6b biorqcych udziai w realizacji projektu, zakup 

materiatow niezbqdnych do prowadzenia zajqC oraz artykukw biurowych, piimiennych, 

zakup pomocy dydaktycznych, oprogramowania Office i antywimsowego na potrzeby 

projektu, zakup uslug mipanych z organizacjq straiy. 

Zmiana w czeSci 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. ,,Wydatki w zakresie transportu zbiorowego". Zmiana polega 

na zwiqkszeniu limitu wydatkbw w 2016 roku. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Aktywny Krok (*) (26)". Zmiana polega na przeniesieniu 

przedsiqwziqcia z czqici 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz 

wymienione w pkt 1.1 i 1.2 do czqSci 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania 

zwiqzane z programami realizowanymi z udzialem Srodkow, o kthrych mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w zwiqzku z otrzymanym 

dofinansowaniem z Unii Europejskiej na ww. projekt. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w 

Alkoholowych - wykonywanie badan zdrowotnych z zakresu uzaleznienia od alkoholu 

i wskazywanie zakiadu leczniczego oraz sporzqdzanie opinii". Zmiana polega na zwiqkszeniu 

limitu wydatk6w w 2016 r. Zwiqkszenie Srodkow zostanie przeznaczone na wynagrodzenia 

i pochodne od wynagrodzeli dla bieglych sqdowych za przeprowadzone badania i wydane 

opinie w przedmiocie uzaleinienia od alkoholu, kt6re sq niezbqdne w przypadku kierowania 

wniosku do sqdu o zobowiqzanie do podjqcia leczenia odwykowego. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Budowa oiwietlenia solamego w Parku im. Szarych 

Szeregow". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatkbw w 2016 roku. Zwiqkszenie 



Srodk6w zostanie przeznaczone na zamontowanie 13 lamp solarnych. zr6dlem finansowania 

przedsiewziecia bqdzie dotacja z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska 

i Gospodarki Wodnej oraz z rezenvy celowej na zadania rnaj+tkowe realizowane w ramach 

dofinansowania Srodk6w zewnqtrznych. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Przebudowa ul. Lipiec Reymontowskich". Zmiana polega na 

miejszeniu  limitu wydatk6w w 2016 roku. Srodki zostanq przekazane na przedsiqwziqcie 

pn. ,,Przebudowa ukladu drogowego wok61 Multimodalnego Dworca t 6 d i  - Fabryczna". 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Przebudowa ukladu drogowego wok61 Multimodalnego 

Dworca t 6 d i  - Fabryczna". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2016 roku, 

kwota zwiqkszenia zostanie pokryta Srodkami z przedsiqwziqcia pn. ,,Przebudowa ul. Lipiec 

Reymontowskich". 

D Y R E K T O 8  
WYDZIALU BUDZETU 

@ $i'tczak Mali: rzata 




















































































































































