
eniaj& uchwalg w prawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 7' miasta Eodzi na lata 2016-2040. P 
/ Na podstawie a d 2 2 6 ,  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 i 1257), 5 2 i § 3 
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 10 stycznia 2013 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 2016 r. poz. 446) oraz 
art. 12 pkt 11 w mi* z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. 
o samorqdzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), RadaMiejska w Lodzi 

uchwala, co nastgpuje: 

5 1. W uchwale Nr XXII1532115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2016-2040, 
mienionej uchwalami Rady Miejskiej w Eodzi: Nr XXIIU553116 z dnia 20 stycznia 2016 r., 
Nr XXVl583116 z dnia 10 lutego 2016 r., Nr XXVI/640/16 z dnia 9 marca 2016 r., 
Nr XXVIV676116 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XXVIIV708/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r., 
Nr XXW747116 z dnia 11 maja 2016 r., Nr XXXl771116 z dnia 25 maja 2016 r., 
Nr XXXV796116 z dnia 15 czenvca 2016 r., Nr XXXV799/16 z dnia 15 czenvca 2016 r., 
Nr XXXIV848116 z dnia 6 lipca 2016 r. oraz Nr XXXIIV875/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., 
zaiqczniki Nr 1-3 do uchwaky otrzymujq nowe brzrnienie okreilone odpowiednio 
w zalqcznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwaly. 

5 2. Wykonanie uchwdy powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w todzi 

A .  Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 

I N S P E K T O R  



Uzasadnienie 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Eodzi na lata 2016-2040 

Zmianv Zalacznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Eodzi na lata 
2016-2040 oraz Zaiacznika Nr 3 - Obiainienia ~ ~ i & c h  wartoici w Wieloletniei 
Prognozie Finansowei CWPF) miasta Eodzi na lata 2016-2040 wvnikaia z : 

1. Zmian bqdqcych nastqpstwem zmian budzetu oraz mian w budzecie miasta Lodzi na 
2016 r. dokonanych Zarzqdzeniami Prezydenta Miasta Lodzi, przyjqtymi do dnia 
przekazania niniejszego projektu. 

2. Zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na rok 2016 planowanych do 
wprowadzenia projektem uchwaky Rady Miejskiej w Lodzi. 

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicmych wartoici 
przyjqte w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie powinny by6 zgodne co najmniej 
w zakresie wyniku budzetu oraz przychodow i rozchod6w. 
3. Zmian kwot wydatk6w bie@cych i majqtkowych objetych limitem planowanych do 

wprowadzenia w na do Zalqczniku Nr 2 do niniejszej uchwaky. 
4. Zmian w dochodach i wydatkach biezqcych na programy, projekty i zadania realizowane 

z udzialem irodk6w z Unii Europejskiej w roku 2017 i 2018, ze wzglqdu na podpisane 
i planowane do podpisania umowy o dofinansowanie. 

Zmianv Zalacznika Nr 2 - Wvkaz onedsiewziei: na lata 2016-2019 i lata nastepne: 
Zmiana w czqici 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane 
z programami realizowanymi z udzialem irodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: 

Wprowadza siq przedsiqwziqcia: 
- pn. ,,Szkola mistrzostwa Minamego - wydatki biezqce"; 
- pn. ,,Szkola mistrzostwa kulinamego - wydatki majqtkowe". 
Projekty majq na celu zwiqkszenie jakoici ksztalcenia zawodowego w Zespole Szk6l 
Gastronomicznych w Lodzi ukierunkowane na poprawq zdolnoici do zatrudnienia 
144uczni6w szkoky poprzez podniesienie, we wsp6lpracy z otoczeniem spoleczno- 
gospodarczyrn, kompetencji, kwalifikacji zawodowych 27 nauczycieli ksztaicenia 
zawodowego, doposaienie pracowni i warsztat6w szkolnych oraz poprzez organizacjq staiy 
i praktyk zawodowych. 

Wprowadza siq przedsiqwziqcie pn. ,,Modelowe programy ksztalcenia dla kwalifikacyjnych 
kurdw zawodowych w obszarze elekhyczno - elektronicznym". Projekt ma na celu 
zwiqkszenie dostqpu os6b doroskych do r6znych form uczenia siq przez cale iycie. Polega na 
opracowaniu 29 modelowych program6w ksztalcenia do kwalifikacyjnych kurs6w 
zawodowych dla os6b doroslych w obszarze ksztalcenia elektryczno - elektronicznyrn. 

Wprowadza siq przedsiqwziqcie pn. ,,Praktyka czyni mistrza". Projekt ma na celu poprawq 
jakoici oferty edukacyjnej Zespoh Szk61 Techniczno - Informatycznych w Eodzi poprzez 
doskonalenie umiejqtnoici i kompetencji zawodowych 70 uczniow, rozw6j wsp6lpracy 
z 10 firmami z regionu 16dzkiego zaangaiowanych w organizacje wysokiej jakoici st* dla 
uczni6w oraz stworzenie w szkole wa1unk6w odzwierciedlajqcych naturalne warunki dla 
nauczania w zawodach mechanik, mechatronik i informatyk. 



Wprowadza siq przedsiqwziqcie pn. ,,Poprawa jakoici edukacji Szkoly Podstawowej 
Specjalnej nr 194 w todzi". Projekt ma na celu poprawq jakoici edukacji w Szkole 
Podstawowej Specjalnej nr 194 w Lodzi poprzez wzrost poziomu nauczania na poziomie 
podstawowym, poprawq warunk6w dla prawidiowego ronvoju psychofizycznego dzieci, 
doposaienie bazy dydaktycznej szkoly, wzmocnienie jakoici oferty edukacyjnej, stworzenie 
sprzyjajqcych warunkow do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - 
komunikacyjnych. 

Zmiana w czgici 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne nii 
wymienione w pkt 1.1 i l.2), z tego: 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Utrzymanie zieleni w pasach dr6g gminnych i powiatowych 
oraz utrzymanie drzew w pasach dr6g wewnqtrznych i terenach niezabudowanych". W celu 
prawidlowego realizowania zadsui, niezbqdne jest zwiqkszenie Srodk6w finansowych na 
utrzvmanie zieleni. W chwili obecnei na obszarze wiekszoici reion6w Zarzad Zieleni 

.8 .. 
Miejskiej realizuje jedynie zadania intenvencyjne, zwiqzane z usuwaniem powalonych drzew, 
konarbw, usuwaniem drzew z otrzymanych decyzji administracyjnych. 

Zmiany w przedsiqwziqciu pn. ,,Nasadzenia drzew i krzew6w na terenach zieleni miejskiej 
w todzi: w Parku Piastowskim, na zielencu przy ul. Lososiowej oraz w dzielnicach Polesie 
i ~r6dmie~cie". Powstaie oszczqdnoici na ww. zadaniu zostanq wykorzystane na realizacjq 
przedsiqwziqk zwipanych z utrzymaniem zieleni. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Wydatki na utrzymanie dr6g w miastach na prawach 
powiatu". Dokonana korekta iest niezbedna dla realizacii ww. zadania, a tym samym dla 
zachowania bezpieczenstwa w ruchu drogowym. 
























































































































































