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

 

    
 

Zmiany wartości objętych wieloletnia prognoza finansową wynikają z Zarządzeń Burmistrza Miasta 

0050.718.2014, Nr 0050.722.2014, Nr 0050.731.2014 oraz Nr 0050.734.2014 obejmujące dotacje na 

zadania własne w kwocie 107 182,00 oraz dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 28 836,00 zł 

oraz uchwały Rady Miasta z dnia 29.05.2014 roku w kwocie 200 005,95 zł   

 

1. Zwiększono dochody łącznie o kwotę 336 023,95 zł , w tym :   

a) dochody bieżące łącznie o kwotę 763 332,60 zł, z czego: z tytułu dotacji na zadania własne         

i zlecone o kwotę 136 018,00 zł oraz z tytułu wpływy z różnych opłat w  kwocie 627 314,60 zł 

b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 427 308,65 zł , z czego:  

- zmniejszono o kwotę 427 308,65 zł dochody z tytułu sprzedaży majątku   

  

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 136 018,00 zł (z dotacji na zadania zlecone oraz 

własne), z czego  

a ) wydatki bieżące:  

 Zwiększono o kwotę 146 018,00 zł ( w tym 136 018,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne i 

zlecone oraz 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje w zakresie komunikacji )  

b) wydatki majątkowe:  

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 10 000,00 zł  

z czego: 

wydatki majątkowe objęte limitem z art 226 , ust 3, pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę (-) 100 

000,00zł 

 

3. Wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp,:   

W roku 2014 zmniejsza się  wolne środki o kwotę (-) 200 005,95 zł  

 

4. Przychody :  

Zmniejsza się przychody budżetu miasta z tytułu wolnych środków na 2014 rok  

o kwotę (-) 200 005,95 zł  

 

5. Deficyt budżetu miasta  

Deficyt budżetu Miasta na 2014 rok po zmianach wynosi (-) 4 245 994,05 zł, który planuje się 

sfinansować w następujący sposób : 

 z emisji papierów wartościowych 3 067 110,05 zł  

 z kredytów  1 178 884,00 zł  

 

W zakresie Przedsięwzięć wieloletnich dokonano zmian łącznych nakładów finansowych oraz limitu 

na 2014 rok dla zadania Oświetlenie ul. Hołdunowska o kwotę (-) 100 000,00 zł  
 

             


