Załącznik Nr 6
do Uchwały XLII/372/2021
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 27 września 2021r.
Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2021r.

Zmiany w planie dochodów:
1. Na

podstawie

pisma

z

Ministerstwa

Finansów,

Funduszy

i

Polityki

Regionalnej

nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021r. zwiększa się dochody w dziale 758 rozdziale 75801
§ 2920 o kwotę 13.090,00 zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem
na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności
z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
2. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej polegającej na wprowadzeniu nowych paragrafów
w planie dochodów:
a)

w dziale 851 rozdziale 85195 zamienia się § 0970 na § 2180 w kwocie 12.346,00 zł;

b)

w dziale 852 rozdziale 85295 zamienia się § 2700 na § 2180 w kwocie 1.800,00 zł
są to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19.
Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
a) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 172544N
ul. Ogrodowa w Rucianem-Nidzie” w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 35.500,00 zł;
b) likwiduje się zadanie pn. „Remont dachu na budynku remizy przy ul. Mazurskiej w RucianemNidzie” w dziale 754 rozdziale 75412 § 6050 w kwocie 70.000,00 zł;
c) przesuwa się wydatki w dziale 750 rozdziale 75011 pomiędzy § 4010, 4110, 4120 w kwocie
2,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia w związku z realizacją zadań zleconych
z zakresu opracowania przez sektor pozamilitarny dokumentacji dotyczącej szkoleń obronnych;
d) zmniejsza się wydatki w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 10.093,41 zł
z rezerwy ogólnej;
e) zwiększa się wydatki w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480 o kwotę 32.600,00 zł przekazane jako
dotacja podmiotowa dla Domu Kultury na działalność bieżącą;
2. Na podstawie wniosków z ZEOSiP w planach finansowych:
a) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie zwiększa się środki i przesuwa w dziale 801
rozdziałach 80101, 80153, 80195 w kwocie 9.921,43 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli oraz odpis na ZFŚS;

3. Szkoły Podstawowej w Ukcie zwiększa się środki i przesuwa w działach 801, 854 rozdziałach 80101,
80103, 80153, 80195, 85401 w kwocie 95.161,58 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli oraz odpis na ZFŚS;
4. Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie zwiększa się środki i przesuwa w działach 801,
954 rozdziałach 80101, 80153, 85401 w kwocie 66.825,14 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli i szkolenia;
5. Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli zwiększa się środki i przesuwa w działach 750,
801, 854 rozdziałach 75085, 8013, 85415 w kwocie 30.417,91 zł z przeznaczeniem na wypłatę
stypendiów dla uczniów oraz dowóz uczniów do szkół.
Informacje o zmianach wprowadzonych między sesjami Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane Nida.
1. Zarządzeniem Nr 57/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 31 sierpnia 2021r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2021r. na podstawie
zawiadomienia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
- zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 8.047,00 zł
oraz dokonał przesunięć środków w planie finansowym ZEOSiP w kwocie – 1.400,00 zł.

