
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/418/14
Rady Miasta Lędziny
z dnia 30 października 2014 r.

OBJAŚNIENIA WAROŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2014-2025 GMINY LĘDZINY

Zmiana obejmuje Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.814.2014r., Nr 0050.815.2014r.
Nr 0050.821.2014  oraz Uchwały Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2014 roku

1.Zwiekszono Dochody na 2014 rok  o kwotę 537 815,82 zł

   a) dochody bieżące :
zwiększono o kwotę 802 815,82 zł,

b) dochody majątkowe :
zmniejszono o kwotę (-) 265 000,00 zł
w tym zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży mienia o kwotę (-) 265 000,00 zł
Ponadto zwiększono dochody na 2015 rok planując ich wykonanie zgodnie z założeniami do
projektu budżetu na 2015 rok.

2.Wydatki ogółem zwiększono na 2014 rok o kwotę 537 815,82 zł , z czego

   a ) wydatki bieżące :
Zwiększono o kwotę 537 815,82 zł
z czego:
wydatki na wynagrodzenia zwiększono o kwotę 253 579,35 zł
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono o kwotę (-) 301 500,00 zł
b) wydatki majątkowe
Zmniejszono o kwotę (-) 12 000, 00 zł
c) zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę (-) 180 000,00 zł
Ponadto zwiększono wydatki na 2015 rok planując ich wykonanie zgodnie z założeniami do
projektu budżetu na 2015 rok.

W zakresie Przedsięwzięć  Wieloletnich :

-na 2014 rok :
Wprowadzono zadanie kontynuowane z lat poprzednich Utworzenie Centrum Konferencyjno-
Kongresowego w Lędzinach  przy ul. Pokoju 106- określając limit wydatków na 2014 rok , na
kwotę 21 600,00 zł
Zmniejszono o kwotę (-) 2 800,00 zł  limit wydatków na zadaniu Oświetlenie drogowe ul.
Hołdunowska

- na 2015 rok
Wprowadzono zadanie pn.
Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków wraz z
budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej i dróg
powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków w Lędzinach z zastosowaniem „cichych
asfaltów” – Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego  . Limit wydatków na 2014 rok 0,00 zł,
na 2015 rok 1 500 000,00 zł
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