
Druk Nr 35212016 

Projekt z dnia 20 grudnia 201 6 r. 

AUTOPOPRAWKA 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia ,zd grudnia 2016 r. 

do projektn uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2016-2040 

W projekcie uchwaty Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwatq w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2016-2040 wprowadzam 

nastqpujqce zmiany: 

1. Dokonuje siq zmiany Zatqcznika 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 Zalqcznika Nr 3 - Objainienia 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 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta todzi na lata 

20 16-2040. 

- Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqt na lata 2016-2019 i lata nastqpne. 

2. Jednolity tekst Zatqcznika Nr 3 - Objainienia przyjqtych wartoici w Wieloletniej 

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

dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujqty w uchwale po za 

przez Radq Miejskq. 
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Uzasadnienie 

do autopoprawki do projektu uchwaky Rady Miejskiej w todzi zmieniajqcej uchwalq 

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

(Druk Nr 352120 16, projekt z dnia 20 grudnia 20 16 r.) 

Autopoprawka uwzglqdnia: 

- Zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na 

lata 2016-2040 wynikajqce z: 

1. Zmian bqdqcych nastqpstwem zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi 

na2016 r. dokonanych Zarzapzeniami Prezydenta Miasta Lodzi, przyjqtymi do dnia 

przekazania niniejszej autopoprawki. 

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

zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta todzi na 2016 rok ( D d  Nr 35112016, 

projekt z dnia 20 grudnia 2016 r.). 

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

przyjete w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie powinny by6 zgodne co najmniej 

w zakresie wyniku budzetu oraz przychod6w i rozchod6w. 

3. Zmian w wydatkach biezqcych i majqtkowych objqtych limitem art. 226. ust 3 ustawy 

zdnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia 

niniejszq autopoprawkq w Zalqczniku Nr 2 oraz ich skutk6w w latach 2017-2040. 

- Zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqf na lata 2016-2019 i lata nastqpne: 

Zmiana w czqici 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne nii 

wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Termomodernizacja budynkow JRG Komendy Miejskiej PSP 

w Lodzi". Zmiana polega na zmniejszeniu wartoici kosztorysowej przedsiqwziqcia, kt6re 

wynika z wygospodarowanych oszczqdnoSci. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwipywania Problem6w 

Alkoholowych - wykonywanie badah zdrowotnych z zakresu uzaleinienia od alkoholu 

i wskazywanie zakladu leczniczego oraz sporzqdzanie opinii". Zmiana polega na zwiqkszeniu 



limitu wydatkow w 2016 roku. Wnioskowane zwiqkszenie bqdzie przeznaczone na skiadki na 

ubezpieczenie zdrowotne oraz na skiadki na fundusz pracy. 

Zrniana w przedsiqwziqciu pn. ,,Ubezpieczenie majqtku gminy". Zmiana polega na 

zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2017 roku i dotyczy zabezpieczenia Srodk6w na nowq 

umowq na ochronq ubezpieczeniowq Miasta. 

- Zmiany Zalqcznika Nr 3 - ObjaBnienia przyjqtych wartoBci w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej (WPF) miasta Lodzi na lata 2016-2040 bqdqce nastepstwem planowanych 

do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq zmian w Zaiqczniku Nr 1. 


















































































































































