
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/194/12
Rady Miasta Lędziny
z dnia 27 września  2012 r.

Objaśnienia

Objaśnienia przyjętych wartości.

1. Dochody .

W zakresie dochodów , dochody ogółem zwiększono o kwotę :  11 409,68 zł

a. dochody bieżące  o kwotę :

w 2012 r.                                                   132 738,68 zł

b. dochody majątkowe zmniejszono :

w 2012 r. - 121 329,00 zł

Zmiana dochodów wynikają ze zmian miedzy dochodami bieżącymi a majątkowymi w
zakresie realizacji programów w ramach środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 ustawy w
zakresie zadania pn. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny na lata 2012-2014
oraz otrzymanych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z innych
źródeł.

2. Wydatki

W zakresie wydatków zwiększono:

a. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2012 roku                                         7 179,00 zł

b. Wydatki związane z funkcjonowaniem jst

W 2012 roku                                         6 000,00 zł

c. Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 o kwotę   :

W 2012 r.                                     175 869,50 zł ,
zmiana wynika z przesunięcia wydatków z majątkowych do bieżących w zakresie zadania
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny na lata 2012-2014  oraz zmian na
zadaniu Comenius Regio – Partnerski ( Z.Sz.) oraz PCC „Uczenie się przez całe Zycie „
współpraca z miastem partnerskim



d. wydatki majątkowe zmniejszono łącznie o kwotę :

w 2012 r. -119 093,88 zł

na co składają się :
Zmniejszenie wydatków na zadanie Eliminacja
wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny
na lata 2012-2014  o kwotę -166 093,88 zł

Wprowadzono nowe zadania na łączną kwotę 80 000,00 zł

 Budowa sieci wodociągowej ul.Reja                               20 000,00 zł

 Budowa sieci wodociągowej ul.Karłowicza                    10 000,00 zł

 Budowa sieci wodociągowej ul.Ławecka                     10 000,00 zł

 Budowa sieci wodociągowej ul.Waryńskiego              20 000,00 zł

 Budowa sieci wodociągowej ul.Lewandowskie j         20 000,00 zł

Ponad to zmniejszono limit wydatków na zadaniu
Utworzenie Centrum Konferencyjno-Kongresowego
w Lędzinach przy ul.Pokoju 106 o kwotę -98 000,00 zł

e. zmniejszono majątkowe na projekty objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

w 2012 r. -184 093,88 zł

na co składają się następujące zmiany

Wprowadzono nowe zadania na łączną kwotę                   80 000,00 zł :

 Budowa sieci wodociągowej ul.Reja                            20 000,00 zł

 Budowa sieci wodociągowej ul.Karłowicza               10 000,00 zł

 Budowa sieci wodociągowej ul.Ławecka                     10 000,00 zł

 Budowa sieci wodociągowej ul.Waryńskiego              20 000,00 zł

 Budowa sieci wodociągowej ul.Lewandowskie j         20 000,00 zł

Ponad to zmniejszono limit wydatków na zadaniu
Utworzenie Centrum Konferencyjno-Kongresowego
w Lędzinach przy ul.Pokoju 106 o kwotę -98 000,00 zł

Zmniejszono limit wydatków majatkowych na zadaniu

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie

Lędziny na lata 2012-2014  o kwotę -166 093,88 zł



3. Zmiana wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012-2019

W zakresie programów, projektów lub zadań  związanych z programami realizowanymi przy
udziale środków o których mowa w art5 ust 1 pkt 2 ustawy

a. Zmienia się wydatki na zadaniu bieżącym , tj :

- Comenius Regio – Partnerski ( Z.Sz.)                                746,80 zł
- PCC „Uczenie się przez całe Zycie „

   współpraca z miastem partnerskim -0,06 zł

- Eliminacja wykluczenia cyfrowego

  w gminie Lędziny                              175 122,76 zł

b. Zmienia się zadanie majątkowe w ramach projektów związanych z programami
realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2  (dotychczas w
wartościach wkładu własnego ujęte w zadaniach  pozostałych majątkowych )

- Eliminacja wykluczenia cyfrowego

  w gminie Lędziny , -166 093,88 zł

c. W zakresie programów, projektów lub zadań  pozostałych zmienia się wydatki majątkowe
w następujący sposób :

                Wprowadzono nowe zadania limit 2012      limit 2013     limit 2014

                 Budowa sieci wodociągowej ul.Reja                         20 000,00        60 000,00      70 000,00

                 Budowa sieci wodociągowej ul.Karłowicza              10 000,00        40 000,00      40 000,00

                 Budowa sieci wodociągowej ul.Ławecka                  10 000,00       32 000,00       41 000,00

    Budowa sieci wodociągowej ul.Waryńskiego           20 000,00        60 000,00      55 000,00

                 Budowa sieci wodociągowej ul.Lewandowskie j      20 000,00        60 000,00      60 000,00

                 Zmienia się  limit na następujące zadania

Centrum (FRSKFiT) - termomodernizacja
obiektu położonego w Lędzinach  przy                               0,00 -252 000,00 -266 000,00



ul.Lędzińskiej 14  wraz z zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii

Utworzenie Centrum Konferencyjno-Kongresowego
w Lędzinach przy ul.Pokoju 106 o kwotę -98 000,00                0,00               0,00


