
Druk Nr 28812016 

Projekt z dnia 10 paidziernika 201 6 r. 

AUTOPOPRAWKA NR 2 

I 
PREZYDENTA MIASTA EODZI 

I z dnia 4 7 paidziernika 2016 r. 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie 
1 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Eodzi na lata 2016-2040 

W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi 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 Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqt na lata 2016-2019 i lata 

nastqpne. 

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

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

W zwipku z postanowieniarni niniejszej Autopoprawki wprowadza siq jednolity tekst: 

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

2016-2040, 

- Zaiqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqt na lata 2016-2019 i lata nastqpne, 

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



Uzasadnienie 

do autopoprawki Nr 2 do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w todzi zmieniajqcej uchwaiq 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Eodzi na lata 2016-2040 
(Dmk Nr 28812016, projekt z dnia 10 paidziernika 2016 r.) 

Autopoprawka uwzglqdnia: 

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

1. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawkq Nr 2 do projektu uchwaiy w sprawie 
zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta todzi na 2016 rok (Druk Nr 28712016, 
projekt z dnia 10 paidziernika 2016 r.). 

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartoSci 
przyjqte w wieloletniej prognozie finansowej i budiecie powinny by6 zgodne co najmniej 
w zakresie wyniku budietu oraz przychod6w i rozchod6w. 

2. Zmian w wydatkach majqtkowych objqtych limitem art. 226. ust 3 ustawy zdnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszq 
autopoprawkq w Zaiqczniku Nr 2 oraz ich skutk6w w latach 2017-2040. 

- Zmiany Zahcznika Nr 2 - Wykaz przedsigwziqi na lata 2016-2019 i lata nastqpne: 

Zmiana w czqSci 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane 
z programami realizowanymi z udzialem Srodkdw, o ktdrych 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. ,,Wqzei Multimodalny przy Dworcu t o d z  - Fabryczna". 
Zmiana polega na zwiqkszeniu wartoici kosztorysowej przedsiqwziqcia. Zwiqkszenie wynika 
ze ziozonego pozwu sqdowego, dotyczqcego roszczenia Generalnego Wykonawcy Budowy 
Dworca Lodz Fabryczna - Konsorcjum firm Torpol-Astaldi-PBDiM-Intercor z tytuh 
dodatkowych koszt6w prowadzenia inwestycji wynikajqcych z wydiuzonego czasu na 
ukohczenie. Zarzqcl Inwestycji Miejskich zostai wezwany przez Sqd do udziah w mediacjach 
pomiqdzy stronarni Umowy tj.: Miastem Lodz, PKP PLK S.A., PKP S.A. oraz Wykonawcq. 
W toku prowadzonych mediacji uzgodniona zostaia wysokoS6 odszkodowania na rzecz 
Wykonawcy w wysokoici 27.000.000 zi brutto ze strony Miasta oraz w tozsarnej kwocie ze 
strony PKP PLK S.A. Biorqc pod uwagq powyisze aktualny plan nie zabezpiecza w pelni 
kwoty odszkodowania ustalonej w mediacjach. 

Zmiana w czgici 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne n u  
wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Przebudowa ul. Lipiec Reyrnontowskich". Zmiana polega na 
zmniejszeniu wartoici kosztorysowej przedsiqwziqcia o 300.000 zi. Wprowadzenie 
powyiszej zmiany zapewni niezbqdne Srodki finansowe na zaspokojenie roszczen 
wykonawcy z tytuh dodatkowych koszt6w prowadzenia inwestycji na zadaniu pn. ,,Wqzei 
Multimodalny przy Dworcu t o d i  - Fabryczna". 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Schronisko dla Zwierzqt". Zmiana polega na zmniejszeniu 
wartoSci kosztorysowej przedsiqwziqcia o 2.000.000 zi. Wprowadzenie powyzszej zmiany 
zapewni niezbqdne Srodki finansowe na zaspokojenie roszczen wykonawcy z tytulu 
dodatkowych koszt6w prowadzenia inwestycji na zadaniu pn. ,,Wqzei Multimodalny przy 
Dworcu t o d i  - Fabryczna". 



Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Opracowanie metodyki, zakup, wdrozenie i utrzymanie 
nowego oprograrnowania i bazy danych do zarzqdzania archiwum danych niestrukturalnych - 
wydatki majqtkowe". Zmiana polega na zmniejszeniu wartoSci kosztorysowej 
przedsiqwziqcia. ~ r o d k i  zostanq przesuniqte na przedsiqwziqcie pn. ,,Zakup narzqdziowych 
systemow teleinformatycznych i sprzqtu komputerowego" na zakup sprzqtu komputerowego 
wraz z niezbqdnym oprograrnowaniem dla pracownikow Urzqdu Miasta. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Zakup narzqdziowych system6w teleinformatycznych 
i sprzetu komputerowego". Zmiana polega na zwiqkszeniu wartoici kosztorysowej 
przedsiqwziqcia, Srodki na zwiqkszenie zostanq przeniesione z przedsiqwziqcia 
pn. ,,Opracowanie metodyki, zakup, wdrozenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy 
danych do zarzqdzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki majqtkowe". 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na 
budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogoziliskiego 15 w Lodzi". Zmiana polega na 
zwiqkszeniu wartoici kosztorysowej przedsiqwziqcia. Wnioskowane zwiqkszenie wynika ze 
sporzqdzonych protokol.6~ koniecznobi w zwiqzku z wymogiem zachowania odpowiednich 
parametrow uzytkowych budynku, wykonania robot zgodnie ze sztukq budowlanq, jak 
i osiqgniqcia stanu zgodnego z projektem i przepisami prawa. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Rewitalizacja i modemizacja obiektow rekreacyjnych 
MOSIR". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsiqwziqcia do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, kt6re dotychczas byto zadaniem jednorocznym. Z uwagi na powziqte 
informacje o obecnoici gatunk6w chronionych na terenie Obiektu rekreacyjnego ,,Stawy 
Stefdskiego" pojawito siq ryzyko nieterminowej realizacji zadania w bieiqcym roku 
budzetowym, w szczeg6lnoici odmulenie zbiornikow Staw6w Stefariskiego. 

- Zmiany ZaIqcznika Nr 3 - Objainienia przyjqtych wartoici w Wieloletniej Prognozie 
Pinansowej (WPF) miasta Eodzi na lata 2016-2040 bqdqce nastqpstwem planowanych 
do wprowadzenia niniejszq autopoprawkil zmian w Zalqczniku Nr 1. 
































































































































































