Załącznik Nr 6
do Uchwały XXXV/285/2021
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 27 stycznia 2021r.
Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2021r.

Zmiany w planie dochodów:

1. W związku z otrzymanym dofinasowania z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na Stadionie
Miejskim w Rucianem-Nidzie” wprowadza się dochody w dziale 926 rozdziale 92601 § 6260
w kwocie 300.200,00 zł.
2. Wprowadza się dochody w dziale 710 rozdziale 71035 § 0690 w kwocie 60.000,00 zł z tytułu opłat
za miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych.
3. Zwiększa się dochody w dziale 700 rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 95.782,60 zł z tytułu czynszów
najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zasobie gminy.
Zmiany w planie wydatków:
1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
a) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej 172544N
ul. Ogrodowej w Rucianem-Nidzie” w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 16.381,77 zł
(do wartości po przetargowej);
b) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. ”Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej
przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie” w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050
o kwotę 447.100,00 zł;
c) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. ”Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego
na Stadionie Miejskim w Rucianem-Nidzie” w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 o kwotę
30.540,00 zł;
d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu Nowa Ukta – Kadzidłowo,
gmina Ruciane-Nida” w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 w kwocie 618.840,15 zł (w tym środki
z RFIL – 600.000,00 zł);
e) przesuwa się i zmniejsza się środki w dziale 750 rozdziałach 75011, 75023, 75095 § 4040
w kwocie 2.613,81 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
f) wprowadza się środki w dziale 710 rozdziale 71035 § 4300 w kwocie 60.000,00 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy komunalnych;

g) zwiększa się wydatki w dziale 754 rozdziale 75421 § 4210, 4300 o łączną kwotę 20.000,00 zł
z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19;
h) zmniejsza się wydatki w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 20.000,00 zł
z rezerwy celowej.
2. Na wniosek z ZEOSiP nr 01/2021 z dnia 07.01.2021r. w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej
Obsługi Szkół i Przedszkoli zwiększa się środki w dziale 750 rozdziale 75095 w łącznej kwocie
50.231,49 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji
w Gminie Ruciane-Nida – Familijne LOWE” (środki niewydatkowane w 2020r.).

Zmiany w planie przychodów (załącznik nr 5):
1. Wprowadza się przychody w kwocie 50.231,49 zł z tytułu rozliczenia środków określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków (§ 906).
2. Zmniejsza się przychody o kwotę 46.104,13 zł

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych

(zmniejszenie wartości dofinasowania po przetargu) (§ 905),
3. Zwiększa się przychody o kwotę 728.255,98 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
(§ 905).

