
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/165/12
Rady Miasta Lędziny
z dnia 31 maja 2012 r.

Objaśnienia

Objaśnienia przyjętych wartości.

1. Dochody .

W zakresie dochodów zmniejszono :

Dochody bieżące  o kwotę :

w 2012 r. -146 044,00 zł

Zmniejszenie dochodów wynika ze zmian w zakresie kwot subwencji oświatowej oraz
wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych .

2. Wydatki

W zakresie wydatków zmniejszono :

Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych
papierów wartościowych) o kwotę   :

w 2012 r. -146 044,00 zł ,

3. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp.

Zmniejszono w 2012 roku  o kwotę - 34 000,00 zł

W uchwale Rady Miasta z dnia 29.03.2012 r. Nr XX/150/12 zmniejszono wydatki majątkowe
objęte limitem art. 226 ust 4 ufp na zadaniu pn.  Centrum (FRSKFiT)-termomodernizacja
obiektu fundacji położonego w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14 wraz z zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii o kwotę - 17 000,00 , do załącznika zmiany WPF  w/w kwotę
dodano, stąd różnica 34 000,00 ( 2 x 17 000,00 zł ) .

4. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 ufp

Zwiększono :

w 2012 roku  o kwotę     30 750,00 zł

w 2013 roku  o kwotę   131 000,00 zł

w 2012 roku  o kwotę     16 000,00 zł

Przedmiotowa zmiana wynika z faktu, iż pojawiły się możliwości aplikacji o środki
zewnętrzne na zadanie System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie
Lędziny”. Przedmiotowe zadanie funkcjonuje w budżecie miasta na 2012 rok jako zadanie
bieżące finansowane z budżetu gminy .



5. Zmiana wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012-2019
Programy, projekty lub zadania pozostałe -wprowadza się zadanie bieżące pn.
System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny

W 2012 roku   30 750,00 zł

W 2013 roku 131 000,00 zł

W 2014 roku   16 000,00 zł
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