
Druk Nr 28812016 

Projekt z dnia 10 pazdziernika 2016 r. 

AUTOPOPRAWKA 

PREZYDENTA MIASTA EODZI 

z dnia /I{ paidziernika 2016 r. 

fy Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwatq w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Eodzi na lata 2016-2040 

W projekcie uchwaiy 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 201 6-2040. 

2. Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqf. na lata 2016-2019 i lata 

nastqpne. 

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

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

W zwiqzku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki: 

1. Wprowadza siq jednolity tekst: 

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

2016-2040. 

- Zaiqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqf. na lata 2016-2019 i lata nastqpne. 

2. Jednolity tekst Zaiqcznika Nr 3 - ObjaSnienia przyjqtych wartoici w Wieloletniej 

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

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

przez Radq Miej skq. n 



Uzasadnienie 

do autopoprawki do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w todzi zmieniajqcej uchwaiq 

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

(Druk Nr 28812016, projekt z dnia 10 paidziemika 2016 r.) 

Autopoprawka uwzglqdnia: 

- Zmiany Zatqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Pinansowa (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 Lodzi, przyjqtymi do dnia 

przekazania niniejszej autopoprawki. 

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

zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta todzi  na 2016 rok (Druk Nr 28712016, 

projekt z dnia 10 paidziemika 2016 r.). 

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

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

w zakresie wyniku budzetu oraz przychod6w i rozchod6w. 

3. Zmian w wydatkach biezqcych objqtych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq 

w Zaiqczniku Nr 2 oraz ich skutk6w w latach 2017-2040. 

- Zmiany Zatqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqi. na lata 2016-2019 i lata nastgpne: 

Zmiana w czqSci 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane 

z programami realizowanymi z udziatem Srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w tym: 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,DoSwiadczony uczen". Zmiana polega na wprowadzeniu 

nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Wojewbdztwa L6dzkiego przez Zespbl Szk61 Ponadgimnazjalnych nr 20 w Lodzi. Planowane 

Srodki zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi os6b biorqcych 



udzial. w realizacji projektu, zakup surowc6w i rnaterial.6~ eksploatacyjnych zuzywalnych 

wykorzystywanych w czasie prowadzonych zajq6 oraz ubran roboczych dla uczni6w, zakup 

pomocy dydaktycznych, komputerow, drukarki, skanera i tablic demonstracyjnych do 

przeprowadzania badan, zakup uslug zwiqzanych z realizacja projektu w tym organizacja 

i przeprowadzenie szkoleli/kurs6w dla uczni6w, warsztatow prototypowania dla uczni6w oraz 

obsluga projektu. 

Zniiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Projekt "Jesteimy w Europie - Tworzenie sp6jnej Europy" 

(We Are Europe - creating a Cohesive Europe")". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego 

projektu unijnego realizowanego w ramach Programu ERASMUS +. Wnioskowane Srodki 

zostanq przeznaczone na wydatki placowe, zakup uslug zwipanych z organizacjq mobilnoSci 

zagranicznych oraz usiug w zakresie koordynacji i zarza,dzania projektem realizowanych 

przez firmy zewnqtrzne, zakup uslug obejmujqcych tlumaczenia, promocjq projektu. 

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. ,,~wiadczenie uslug w zakresie rezenvacji, wystawiania, 

sprzedaiy i dostarczania bilet6w lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezenvacji 

i sprzedaiy uslug noclegowych". Zmiana polega na zwiqkszeniu wartoici kosztorysowej 

przedsiqwziqcia, kt6re wynika z koniecznoici zapewnienia ciqgloici ushg w zakresie 

wyjazdow sluzbowych zagranicznych. Ww. kwota zostanie przeznaczona na zabezpieczenie 

pod wzglqdem finansowyrn podr6iy zagranicznych, w kt6rych bqdzie bra6 udzial Prezydent 

Miasta oraz Wiceprezydenci. 

- Zmiany Zalqcznika Nr 3 - ObjaSnienia przyjqtych wartoici w Wieloletniej Prognozie 

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

do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq zmian w Zalqczniku Nr 1. 






































































































































