
UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZl 

z dnia grudnia 2016 r. 

zmieniajqca uchwatq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Eodzi na lata 2016-2040. 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 
27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), § 2 i § 3 
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej jednostki samorzqdu terytorialnego (Dz. U. z 201 5 r. yoz. 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 czenvca 1998 I. 
o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

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, 
zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w todzi: Nr XXIII/553116 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 czenvca 2016 r., Nr XXXIl799116 z dnia 15 czenvca 2016 r., 
Nr XXXIIl848116 z dnia 6 lipca 2016 r., Nr XXXIII/875/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., 
Nr XXXIVl905116 z dnia 21 wzeinia 2016 r., Nr XXXVIl933116 z dnia 
19 paidziemika 201 6 r. oraz Nr XXXVIIl959116 z dnia 16 listopada 201 6 r. zaiqczniki Nr 1-3 
do uchwaiy otrzyrnujq nowe brzmienie okreilone odpowiednio w zaiqcznikach Nr 1-3 do 
niniejszej uchwaiy. 

5 2. Wykonanie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodnicz@cy 
Rady Miejskiej w todzi 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta todzi  

Tomasz KACPRZAK 



Uzasadnienie 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi zmieniaj+cej uchwalq w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Eodzi na lata 2016-2040 

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

2016-2040 oraz Zalacznika Nr 3 - Obiainienia przyietvch wartoici w Wieloletniei 

Prognozie Finansowei (WPF) miasta todzi na lata 2016-2040 wnikaia  z : 

1. Zmian bqdqcych nastqpstwem zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta todzi na 

2016 r, dokonanych Zarzqdzeniami Prezydenta Miasta todzi, przyjqtymi do dnia 

przekazania niniejszego projektu. 

2. Zmian budietu oraz zmian w budzecie miasta todzi na rok 2016 planowanych do 

wprowadzenia projektem uchwaty Rady Miejskiej w Lodzi. 

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 wydatk6w bieiqcych i majqtkowych objqtych limitem planowanych do 

wprowadzenia w na do Zatqczniku Nr 2 do niniejszej uchwaiy. 

Zmiany Zatacznika Nr 2 - Wvkaz pnedsiewzief na lata 2016-2019 i lata nastepne: 

Zmiana w pkt 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne n u  

wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: 

Wprowadza siq przedsiqwziqcia: 

- pn. ,,>>Na owadzich skrzydlach<< program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole 

Podstawowej nr 37 w todzi"; 

- pn. ,,>>~wiat dookota nas<< w Zespole Szk6i Specjalnych nr 4 w Lodzi - program edukacji 

ekologicznej"; 

- pn. ,,>>Kraina zdrowego zywienia<< program edukacyjny Zespoh Szkol Zawodowych 

Specjalnych nr 2 w todzi". 

Przyznane Srodki finansowe zostanq przeznaczone na zakup nagrod dla uczestnikow, zakup 

pomocy dydaktycznych niezbqdnych do realizacji projektu oraz zakup ushg zwiqzanych 

z realizacjq projektu. 



Zmiany w przedsiqwziqciach: 

- pn. ,,Wniesienie wkiadu pieniqinego na podwyiszenie kapitah zakiadowego oraz objqcie 

udziai6w w Spoice z 0.0. Port Lotniczy t 6 d i  im. Wiadysiawa Reymonta wynikajqce 

z realizacji programu >>Rozbudowa Portu Lotniczego L6dz im. Wiadysiawa Reymonta<<"; 

- pn. ,,Wniesienie wkladu pieniqznego na podwyzszenie kapitah zakiadowego oraz objqcie 

udziai6w w EXPO - t 6 d i  Sp. z 0.0. wynikajqce z realizacji programu >>Budowa Centrum 

Konferencyjno - Wystawienniczego MTL Sp. z o.o.<<". 

Zmiany wynikajq z niewykorzystania Srodk6w w roku bieqcym. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Termomodernizacja obiekt6w edukacyjnych - wydatki nie 

objqte umowami o dofinansowanie". Zmiana polega na dostosowaniu limit6w wydatk6w na 

lata 2017-2018 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2040. 
















































































































































