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Rady Miasta Lędziny  
z dnia 24 kwietnia 2014 r.   

 
 
 

OBJAŚNIENIA WAROŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ 
NA LATA 2014-2024 GMINY LĘDZINY 

 

    
 
1. Zwiększono Dochody   

a) dochody bieżące :  
zwiększono o kwotę 25 605,77 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone  
  

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 825 605,77 zł , z czego   

a ) wydatki bieżące :  
Zwiększono o kwotę 25 605,77 zł  
z czego wydatki na wynagrodzenia zwiększono o kwotę 6 462,15 zł  

b)  wydatki majątkowe  
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 800 000,00 zł  
z czego wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 , ust 3 , pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 40 000,00 zł 
Ponad to zmniejszono w roku 2020 oraz w 2022 roku limity wydatków majątkowych odpowiednio o 500 000,00 
oraz o 300 000,00 zł  
 

3. Nadwyżka budżetowa plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,:   

W latach 2020 oraz 2022 po dokonanych zmianach zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na 
spłatę kredytów oraz wykup obligacji następujący sposób :    
Rok 2020 kwota planowanej nadwyżki 2 844 400,00 zł przeznaczenie: 

- wykup obligacji 2 500 000,00 zł  
- spłata rat kredytu 344 400,00 zł 
Rok 2022 kwota planowanej nadwyżki 2 144 400,00 zł przeznaczenie: 

- wykup obligacji 1 800 000,00 zł  
- spłata rat kredytu 344 400,00 zł 
 
4.Spłata i obsługa długu :  
a) Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych  

Dokonano zmiany w następujących latach  : 
W 2020 roku zwiększono rozchody o kwotę 500 000,00 zł  
W  2022 roku zwiększono rozchody o kwotę 300 000,00 zł  
W/W wynikają z zaplanowanego wykupu  obligacji,  których emisji planuje sie dokonać w 2014 roku 
(zwiększono łącznie z 2 500 000,00 zł do 3 300 000,00 zł )  
 

5.Przychody :  

Zwiększa sie przychody budżetu miasta na 2014 rok o kwotę 800 000,00 zł z tytułu emisji papierów 
wartościowych ( obligacji )  
 
6.Kwota długu :  

  
Łączna kwota długu Gminy Lędziny na dzień 01.01.2014                                                        17 645 482,34 zł  
w tym :  

 pożyczki zaciągniętych na Program Likwidacji Niskiej Emisji w łącznej kwocie                       6 505 482,34 zł  

 kredytu na zadanie pn.” Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 2                                          .     
z Oddziałami  Integracyjnymi w Lędzinach”  zaciągnięty w 2010 roku                                      2 240 000,00 zł  

 Emisja papierów wartościowych ( obligacji )                                                                              8 900 000,00 zł 

Zwiększono planowane do zaciągnięcia w 2014 roku zobowiązania z tytułu kredytów  do kwoty 
6.400.000,00, w tym :    

 kredyty planowane w 2014 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu                    3 100 000,00 zł 
miasta  Lędziny na 2014 rok      

 Emisja papierów wartościowych  ( obligacje)                                                                             3 300 000,00 zł 

Rozchody :                                                                                                                                                                 
Planowana spłata w rat kapitałowych w 2014 roku                                                                      (-) 2 154 005,95 zł 

PLANOWA KWOTA DŁUGU GMINY LĘDZINY na 31.12.2014r.                                                21 891 476,39 zł                 



7. Sposób sfinansowania spłaty długu w zakresie zwiększonej emisji obligacji o kwotę  800 000,00 zł            
w latach 2020 oraz 2022 : 

Rok 2020 planowane rozchody w łącznej kwocie  2 844 400,00 zł:     

-z tytułu spłaty rat kapitałowych   344 400,00 zł         

-z tytułu wykupu obligacji   2 500 000,00 zł         

Planuje się sfinansować w następujący sposób :  

-z planowanej nadwyżki budżetowej     2 884 400,00 zł   

Rok 2022 planowane rozchody w łącznej kwocie  2 144 400,00 zł:  

- z tytułu spłaty rat kapitałowych  344 400,00 zł 

-z tytułu wykupu obligacji   1 800 000,00 zł    

Planuje się sfinansować w następujący sposób :  

-z planowanej nadwyżki budżetowej    2 144 400,00 zł  

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich dokonano  zmian limitów w 2014 roku zgodnie ze zmianami w budżecie 
miasta obejmującymi przedmiotowe inwestycje   
 
 


