Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/100/2019
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 14 czerwca 2019r.
Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2019r.
Zmiany w planie dochodów:
1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 115/2019 z dnia 27 maja 2019r.
wprowadza się dochody w dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 w kwocie 22.016,00 zł
z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2019r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 129/2019 z dnia 5 czerwca
2019r. zwiększa się dochody w dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 140,00 zł
z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu
państwa na 2019r.
3. W związku z pozytywnie zaopiniowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wnioskiem Gminy
Ruciane-Nida o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dwóch zadań
inwestycyjnych tj. „Budowa Otwartej Strefy Aktywnej w Rucianem-Nidzie na ulicy Gałczyńskiego
2” i „Budowa Otwartej Strefy Aktywnej w Rucianem-Nidzie na ulicy Mazurskiej 15” wprowadza się
dochody w dziale 926 rozdziale 92695 § 6330 w kwocie 95.000,00 zł.
4. Ponadto:
a) zwiększa się plan dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 § 0760 o kwotę 1.884,00 zł z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
b) zwiększa się plan dochodów w dziale 756 rozdziałach 75615, 75618 w łącznej kwocie 80.836,00
zł z tytułu podatków od nieruchomości od osób prawnych, za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych,
c) zwiększa się plan dochodów w dziale 852 rozdziale 85202 § 0690 o kwotę 2.000,00 zł
z tytułu wpłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.
Zmiany w planie wydatków:
1.

Na podstawie wniosków z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy wprowadza się następujące
zmiany:

a) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rybacka w RucianemNidzie” w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 155.000,00 zł,
b) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 172512N
(ul. Ogrodnicza w Rucianem-Nidzie)” w dziale 600 rozdziale 60016 § 6059 o kwotę 208.973,74 zł,
c) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Adaptacja istniejącego budynku położonego
w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji” w dziale 926 rozdziale
92601 § 6059 o kwotę 100.000,00 zł,
d) zmienia się nazwę zadania z „Budowa ciągu pieszego w Śwignajnie Małym przy drodze
wojewódzkiej nr 610” na „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie chodnika
w miejscowości Śwignajno Małe”,
e) zmienia się nazwę zadania z „Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Ukta” na „Remont wiaty
przystankowej w miejscowości Ukta”.
Ponadto:
a) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywnej w Rucianem-Nidzie
na ulicy Gałczyńskiego 2” w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050 w kwocie 103.896,00 zł,
b) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywnej w Rucianem-Nidzie
na ulicy Mazurskiej 15” w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050 w kwocie 90.043,00 zł,
c) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. ”Zakup sprzętu do transmisji obrad sesji i jawnego
głosowana” w dziale 750 rozdziale 75022 § 6060 o kwotę 11.600,00 zł,
d) zwiększa się wydatki bieżące w dziale 750 rozdziałach 75011, 75022, 75023, 75075 w łącznej
kwocie 5.631,84 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, miesięczne opłaty za dostęp do serwera
transmisji oraz archiwizacji, nagrody w konkursie „Najładniejsza posesji w Gminie Ruciane - Nida”,
e) zwiększa się wydatki bieżące w dziale 900 rozdziałach 90003, 90019 w łącznej kwocie 19.000,00
zł z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych, wykonanie Programu Ochrony Środowiska, strategii
oceny oddziaływania na środowisko,
f) zwiększa się wydatki bieżące w dziale 926 rozdziale 92601 w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem
na konserwację i czyszczenie boiska wielofunkcyjnego Orlik,
g) przesuwa się środki w dziale 751 rozdziale 75113 w łącznej kwocie 1.993,20 zł na rozliczenie
wyborów do Parlamentu Europejskiego,
h) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 750 rozdziale 75095 § 4440 o kwotę 16.293,90 zł
z odpisu na ZFŚS pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych,
i) zmniejsza się wydatki w dziale 758 rozdziale 75814 § 4810 o kwotę 48.448,20 zł z rezerwy
ogólnej,
j) wprowadza się wydatki w dziale 900 rozdziale 90095 § 4150 w kwocie 100.000,00 zł jako dopłata
do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na pokrycie straty bilansowej z lat 2018-2017.

2. Na podstawie wniosku z MGOPS nr MGOPS.6.2019 z dnia 03.06.2019r. zwiększa się wydatki
w dziale 852, 855 rozdziałach 85219, 85228, 85501, 85502, 85504 w łącznej kwocie 1.919,00 zł
z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.
3. Na podstawie wniosku nr PL. SP Nr2/1227/7/2019 z dnia 04.06.2019r. w planie finansowym Szkoły
Podstawowej Nr 2 dokonuje się przesunięcia środków w dziale 801 rozdziale 80101 pomiędzy
§ 4260 do § 4210 w kwocie 1.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
Informacje o zmianach wprowadzonych między sesjami Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane Nida.
Pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Ruciane – Nida tj. od 29.05.2019r. do 14.06.2019r. nie dokonywano
żadnych zmian budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

