
Druk Nr 246120 16 

Projekt z dnia 22 sierpnia 2016 r. 

AUTOPOPRAWKA NR 2 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 34 sierpnia 2016 r. 

Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Pinansowej miasta Eodzi na lata 2016-2040 

W projekcie uchwdy Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwaiq 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 2016-2040. 

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

nastqpne. 

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

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

W zwiyku z postanowieniarni niniejszej Autopoprawki: 

1. Wprowadza siq jednolity tekst: 

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

201 6-2040. 

- ZaiqcznikaNr 2 - Wykaz przedsiqwziqt. na lata 2016-2019 i lata nastqpne. 

2. Jednolity tekst Zaiqcznika Nr 3 - Objainienia przyjqtych wartobi w Wieloletniej 

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

dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujqty w uchwale po zatwierdzeniu jej 
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Uzasadnienie 

do autopoprawki Nr 2 do projektu uchwaty Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwdq 

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

(DrukNr 24612016, projekt z dnia 22 sierpnia 2016 r.) 

Autopoprawka uwzglqdnia: 

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

lata 2016-2040 wynikajqce z: 

1. Zmian bqdqcych nastqpstwem zrnian budzetu oraz zmian w budzecie miasta todzi 

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

przekazania niniejszej autopoprawki. 

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

zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2016 rok (Druk Nr 24512016, 

projekt z dnia 22 sierpnia 2016 r.) oraz ich skutkow w latach 2017-2040. 

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych warto4ci 

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

w zakresie wyniku budzetu oraz przychodow i rozchodow. 

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

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia 

niniejszq autopoprawkq w Zdqczniku Nr 2 oraz ich skutk6w w latach 2017-2040. 

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

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

z programami realizowanymi z udzialem brodk~jw, o ktbrych 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. ,,Realizacja zadah zwiqzanych z przygotowaniami do 

organizacji EXPO 2022". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2016 r. 

o 780.000 zl., celem przeprowadzenia prac niezbqdnych dla sfinalizowania przygotowania 

pelnej dokumentacji aplikacyjnej EXPO 2022. 

Zmiana w czqici 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. ,,Przebudowa dr6g na osiedlu Sikawa". Zmiana polega na 

zwiqkszeniu limitu wydatk6w o 337.327 zi. W ramach ww. przedsiqwziqcia tnvajq roboty 

budowlane w trakcie kt6rych pojawiia siq koniecznoSC zwiqkszenia zakresu rob&, a co za tym 

idzie zwiqkszenia Srodk6w finansowych. 

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

Dworca L6di - Fabryczna". Zmiana polega na zrnniejszeniu limitu wydatk6w w 2017 r. 

o kwotq 160.000 zk. ~ r o d k i  zostanq przeniesione do przedsiqwziqcia pn. ,,Program Nowe 

Centrum Lodzi - przebudowa infrastruktury wok61 Dworca L6di - Fabryczna". 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Program Nowe Centnun Lodzi - przebudowa infrastruktury 

wok61 Dworca L6di - Fabryczna". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2017 r. 

o kwotq 160.000 zi. Zachodzi koniecznoSC zabezpieczenia Srodk6w w 2017 r. w ramach ww. 

przedsiqwziqcia stanowiqcego projekt komplementarny budowy wqzia Multimodalnego 

dotyczqcy peinienia funkcji Iniyniera Kontraktu w okresie zgiaszania wad dla rob6t 

budowlanych - 12 miesiqcy od daty wystawienia wykonawcy ostatniego gwiadectwa 

przejicia. ~ rodk i  w wysokoSci 160.000 zl bmtto wynikajq z zapis6w umowy z Iniynierem 

Kontraktu i sq one wartoiciami ryczaitowymi. 

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

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

do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq zmian w Zakqczniku Nr 1. 






























































































































