
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII / 202 / 12
Rady Miasta Lędziny
z dnia 29 listopad  2012 r.

Objaśnienia

Objaśnienia przyjętych wartości.

1. Dochody .

W zakresie dochodów , dochody ogółem zwiększono o kwotę :  323 887,51 zł

 Ponad to zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę -50 000,00 zł, tj w  zakresie WPF,

w pozycji sprzedaż majątku ujęto błędnie paragraf 0760

a. Zwiększono w 2012 roku dochody bieżące  o kwotę            323 887,51 zł

b. zwiększono w 2012 r. dochody bieżące z UE o kwotę         130 357,88  zł

       (zmiana wynika z Uchwały Rady Miasta XXXVI/195/12 z dnia 27.09.2012 r Załącznik Nr 1)
c.    zmniejszono w 2012 r. dochody majątkowe z UE o kwotę -121 329,00 zł

       (zmiana wynika z Uchwały Rady Miasta XXXVI/195/12 z dnia 27.09.2012 r Załącznik Nr 2)

Zmiana dochodów wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2012 rok wprowadzonych URM
XXXVI/195/12 z dnia 27.09.2012 ( w zakresie Załącznika Nr 1 oraz Nr 2 ), URM XXVII/199/12 z dnia
25.10.2012 r. na kwotę 31 840,00 zł, oraz zmian w budżecie na 2012 rok wprowadzonych zarządzeniem
Burmistrza Miasta Lędziny :
ZBM 0050.404.2012 z dnia 31.10.2012 na kwotę     77 996,51 zł,
ZBM 0050.406.2012 z dnia 06.11.2012 na kwotę     24 000,00 zł ,
ZBM 0050.415.2012 z dnia 20.11.2012 na kwotę   221 468,00 zł,
ZBM 0050.419.2012 z dnia 23.11.2012 na kwotę          102,00 zł,
ZBM 0050.422.2012 z dnia 27.11.2012 na kwotę -31 519,00 zł .

2. Wydatki

W zakresie wydatków zmieniono + 323 887,51 zł

a. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2012 roku                              +161 777,95 zł

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

W 2012 r. -166 093,88 zł ,
zmiana wynika z przesunięcia wydatków w zakresie zadania  Eliminacja wykluczenia cyfrowego w
Gminie Lędziny na lata 2012-2014  ( Uchwała RM XXXVI/195/12 z dnia 27.09.2012 Załącznik Nr 1 )

Zmiany w zakresie wydatków bieżących obejmują Uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012
rok o numerach URM XXXVI/195/12 z dnia 27.09.2012 w zakresie Załącznika Nr 1 oraz URM
XXVII/199/12 z dnia 25.10.2012 oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie zmian w budżecie
Miasta na 2012 rok o numerach:
ZBM 0050.394.2012 z dnia 11.10.2012r.,
ZBM 0050.403.2012 z dnia 25.10.2012r.,
ZBM 0050.404.2012 z dnia 31.10.2012r.,
ZBM 0050.406.2012 z dnia 06.11.2012r.,
ZBM 0050.413.2012 z dnia 14.11.2012r.,
ZBM 0050.415.2012 z dnia 20.11.2012r.,



ZBM 0050.419.2012 z dnia 23.11.2012r.,
ZBM 0050.422.2012 z dnia 27.11.2012r.

3. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012-2019

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich nie dokonano zmian. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
stanowi wersję ujednoliconą Wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012-2019.


