
DrukNr v g  12016 
Projekt z dnia 7 listopada 2016 r. 

UCHWAEA NR 
RADY MlEJSKIEJ W EODZI 
z dnia listopada 2016 r. 

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

Na podstawie art. 226, 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, 1257 i 1454), 5 2 i 5 3 
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 10 stycznia 201 3 r. w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej jednostki samorqdu terytorialnego (Dz. U. z 2015 I. 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 i 1579) 
oraz art. 12 pkt 11 w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorqdzie powiatowym (Dz. U. z 2016 I. poz. 814), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. W uchwale Nr XXIIl532115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej rniasta todzi na lata 2016-2040, 
mienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi: Nr XXIII/553/16 z dnia 20 stycznia 2016 r., 
Nr XXVl583116 z dnia 10 lutego 2016 r., Nr XXVIl640116 z dnia 9 marca 2016 r., 
Nr XXVII1676116 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XXVIII/708/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r., 
NrXXIX/747/16 z dnia 11 maja 2016 r., Nr XXXl771116 z dnia 25 maja 2016 r., 
Nr XXXIl796116 z dnia 15 czerwca 2016 r., Nr XXXIl799116 z dnia 15 czerwca 2016 r., 
Nr XXXIIl848116 z dnia 6 lipca 2016 r., Nr XXXIII1875116 z dnia 31 sierpnia 2016 r., 
Nr XXXIVl905116 z dnia 21 wrzeinia 2016 r. oraz Nr XXXVV933116 z dnia 
19 paidziernika 2016 r. zakqczniki Nr 1-3 do uchwaly otrzymujq nowe brzmienie okreilone 
odpowiednio w zakqcznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwaky. 

5 2. Wykonanie uchwaky powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w Aycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Eodzi 

PODINSPEKTOR 

Halina 



Uzasadnienie 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w todzi  zmieniaj9cej uchwale w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2016-2040 

Zmianv Zalacznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta todzi na lata 
2016-2040 oraz Zalacznika Nr 3 - Obiainienia ~nvie tvch  wartoSci w Wieloletniei 
Proenozie Finansowei WPF)  miasta todzi  na lata 2016-2040 wvnikaia z : 

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

2. Zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na rok 2016 planowanych do 
wprowadzenia projektem uchwaly Rady Miejskiej w todzi. 

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 najmniej 
w zakresie wyniku budzetu oraz przychod6w i rozchod6w. 
3. Zmian kwot wydatkow biezqcych i majqtkowych objqtych limitern planowanych do 

wprowadzenia w na do Zaiqczniku Nr 2 do niniejszej uchwaky. 

Zmiany Zalacznika Nr 2 - Wykaz pnedsiewzief na lata 2016-2019 i lata nastepne: 
Zmiana w czqSci 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania miqzane 
z programami realizowanymi z udzialem Srodkdw, o kt6rych 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. ,,Projekt "Zapach Oskara - miqdzynarodowy program dla 
uczni6w liceum rozwijajqcy umiejqtnoSci z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("HerE 
smeLls Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of 
film journalism"). Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatk6w w 2018 roku 
a zwiqkszeniu w latach 2016-2017 i wynika z koniecznoici urealnienia planu wydatk6w 
zadania w poszczeg6lnych latach i ma na celu dostosowanie planu wydatkbw do potrzeb 
wynikajqcych z realizacji w/w projektu. 

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: 
Wprowadza siq przedsiqwziqcie pn. ,,Wydatki zwipane z wykonywaniem zadah wiasnych 
grniny okreilonych ustawq o transporcie drogowym - tabliczki informacyjne opatrzone 
hologramem". KoniecznoSC wprowadzenia przedsiqwziqcia do WPF zwipane jest 
z prawidlowym wykonaniem Uchwaly Nr XXXIII/860/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 
3 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia przepidw porzqdkowych dotyczqcych przewozu 
o d b  i bagaiu taks6wkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczen identyfikujqcych 
taks6wkq osobowq na obszarze Miasta Lodzi. 
Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Zakup narzqdziowych systern6w teleinformatycznych 
i sprzqtu komputerowego". Zmiana polega na zwiqkszeniu iqcznych naklad6w finansowych. 
Wnioskowane zwiqkszenie zostanie przeznaczone na zakup drukarek wraz z tonerami w celu 
realizacji Uchwaly Nr XXXIII/860/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r. 
w sprawie wprowadzenia przepisow porzqdkowych dotyczqcych przewozu osbb i bagaiu 
taksowkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczen identyfikujqcych taks6wkq osobowq 
na obszarze Miasta Lodzi. 



Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Budowa odwiertu w6d geotermalnych na potrzeby Aqua Pflk 
E6dz Sp. z 0.0. oraz ZZM.  Przedsiqwziqcie nie bedzie realizowane i zostaje usuniete z WPF. 
Zmiana w przedsiewzieciu pn. ,,Promocja Miasta w zwiqzku z Mistrzostwami Europy 
siatkarzy w 2017 r.". Zmiana polega na usuniqciu przedsiqwziqcia z WPF. 




























































































































































