
                    Załącznik Nr 3 do Uchwały nr IX/64/15 
Rady Miasta Lędziny  

z dnia 28 maja 2015 r. 
         

 
 

OBJAŚNIENIA WAROŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ 
NA LATA 2015-2025 GMINY LĘDZINY 

 
    
 
 1.Dochody  zwiększono łącznie o kwotę 1 896 298,40 
 
 a) dochody bieżące 2015 zwiększono dochody o łaczną kwotę 1 256 298,40 zł , z czego :  

          z tytułu podatków i opłat o kwotę 168 377,71 
          z tytułu odziału we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych 50 000,00 zł 
          z tytułu dotacji i srodków przeznaczonych na cele bieżące 209 641,02 zł   
  
 b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 640 000,00 zł   
 

 
 2.Wydatki łacznie zwiększono o kwotę 3 296 298,40 zł   
 

 a ) wydatki bieżące w  2015 roku zwiększono o kwotę 2 496 298,40 zł, z czego : 
          zwiekszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę  1 165 087,22 zł , 
  
          b) wydatki majątkowe zwiększono o 800 000,00 zł  
  
  

 3. Wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp,: 
   Rok 2015 zwiekszono kwotę wolnych środków ( nadwyżka środków pienieżnych wynikajaca z rozliczeń  

 wyemitowanych papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek z lat ubiegłych ) o kwotę 1 400 000,00 zł z  
 przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu  

 
 5.Przychody :  

 Przychody z tytułu wolnych środków  ( jako nadwyżka srodków pienieżnych wynikajaca z rozliczeń  
 wyemitowanych papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek z lat ubiegłych ) zwiekszono o kwotę  
 1 400 000,00 zł  

 
 
 Zmieniono  wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich w zakresie :  
   
 Zadania Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie 
 podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w  
 gminie Lędziny - Dofinansowanie dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy   
 kanalizacyjnych w zakresie podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu  
 poprawy stanu środowiska w gminie Lędziny w zakresie limitu na 2016 rok okreslajac jego poziom 
 do kwoty 1 946 087,00 zł.  
 Wprowadzono limit na 2016 rok w kwocie 89 000,00 zł na zadaniu wieloletnim  Budowa sieci  
 wodociagowej ul. Lewandowskiej, Realizacja zadania własnego, zapewnienie dostawy wody. 
 
  Zmiany w WPF wynikają z planowanej uchwały Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 rok oraz 
  
 Zarządzeń Burmistrza Miasta z dnia 30.04.2015 , 04.05.2015 oraz 18.05.2015 r.  
 

 


