Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIX/187/2012
Rady Miejskiej Ruciane Nida
z dnia 21 grudnia 2012r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie na 2012r.
1. Na podstawie zawiadomienia Nr FK-I.3111.2.307.2012 z dnia 30 listopada 2012r. z
Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Gmina Ruciane-Nida otrzymała
informację, iż Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją FK 307/2012 z dnia 30 listopada
2012r. zmniejszył dotację celową w dziale: 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 9 110 ,00 zł
na zasiłki stałe, w dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 184,00zł na opłacenie składki
ubezpieczenia zdrowotnego z budżetu państwa za osoby uprawnione, zwiększył dotację
celową w 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 3 039,00zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe ,
w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 840,00zł z przeznaczeniem na realizację
zadań związanych z realizacją rządowych programów wspierania osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne.
2. W związku z otrzymanym wnioskiem z MGOPS w Rucianem Nidzie z dnia 10 grudnia 2012r
dokonuje się przesunięć w planie wydatków w dziale 852 w rozdziałach :
85202,85214,85219,85295 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
utrzymania osób starszych w Domach Pomocy Społecznej-14 700,00zł, składki ZUS od
wynagrodzeń pracowników MGOPS kwotę-1500,00zł, zakup materiałów biurowych2.200,00zł,koszty delegacji 2.000,00zł oraz na dożywianie i koszty transportu żywności z
Banku żywności. Środki pochodzą ze zmniejszeń na innych paragrafach działu 852( pomoc
społeczna).
3. W związku ze złożonymi wnioskami z ZEOSZ i P w Rucianem Nidzie z dnia 11-12.2012r. i
12.12.2012r. dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801 (oświata) w paragrafach
wydatków w rozdziałach 80101,80103,80104,80110,,80113,85401 w kwocie 184 000,00zł z
przeznaczeniem na opłatę składek ubezpieczenia społecznego w szkołach podstawowych,
oddziałach przedszkolnych, przedszkolach, gimnazjum, oraz opłacenie faktur za dowóz
przewoźników. Środki pochodzą ze zwiększonej części subwencji ogólnej dla gmin kwota88 879,00zł oraz dokonanych oszczędności w paragrafach wydatkowych urzędu- kwota
95 121,00zł.
4. W związku z przeprowadzoną analizą budżetu dokonuje się przesunięć pomiędzy
paragrafami w rozdziałach :
(70005,71014,71004,75023,75095,90015,92195,92601,75421,60016) w celu pełnego
wykorzystania budżetu . Zmiany zwiększające plan wydatków w poszczególnych paragrafach
dotyczą : wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w systemie prac publicznych i
interwencyjnych, zakupu okularów korekcyjnych pracowników Urzędu , zapłaty faktury za
wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego , wypłaty odszkodowania-( 6.907,73zł) zgodnie
z zajęciem komorniczym Nr AW KM 1707/12 z dnia 19. listopada 2012r. oraz odsetek w
kwocie 433,53zł zgodnie z wyrokiem Sądu Sygn. Akt IVP.220/12 dla byłej pracownicy Urzędu,
wynagrodzenia dla osoby przygotowującej projekty decyzji o warunkach zabudowy.

5. W związku z wnioskiem z ZUK w Rucianem Nidzie wprowadza się w dziale 900 rozdziale
90001 § 2650 dotację przedmiotową w kwocie 47 000,00zł jako dopłatę do taryfy za wodę i
ścieki w miesiącu grudniu 2012r.

