Załącznik Nr 5
do Uchwały XXXVI/294/2021
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 22 lutego 2021r.
Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2021r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na

podstawie

decyzji

Wojewody

Warmińsko

-

Mazurskiego

nr

FK

9/2021

z

dnia

3 lutego 2021r. zwiększa się dochody w dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę
134,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
Środki pochodzą z poz. 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r.;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 15/2021 z dnia
10 lutego 2021r. zwiększa się dochody:
- w dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 720,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań
z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienia
danych osobowych,
- w dziale 852 rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 9.847,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa
w zakresie dożywiania. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2021r.

3. Na podstawie pisma nr OLS-WRO.577.2.2021.2 z dnia 9 lutego 2021 r. z Wojewódzkiego
Biura Spisowego, wprowadza się środki dotacji w dziale 750 rozdziale 75056 § 2010
w kwocie 11.038,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych
oraz na wydatki tzw. rzeczowe związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkańców w 2021r.
4. Na podstawie wniosku z referatu POŚ zwiększa się dochody w dziale 700 rozdziale 70095 § 0750
o kwotę 98.000,00 zł z tytułu wpływu należności czynszowych.
5. Ponadto zmniejsza się dochody w dziale 756 rozdziale 75616 § 0430 o kwotę 25.000,00 zł,
a wprowadza się dochody w dziale 756 rozdziale 75616 § 2680 w kwocie 25.000,00 zł jako
rekompensata

przysługująca

jednostkom

samorządu

terytorialnego

ze

środków

Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 w związku z zaniechaniem poboru opłaty targowej w 2021r.
Zmiany w planie wydatków:
1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pojemników do zbiórki zmieszanych
odpadów komunalnych (pozostałości po segregacji)” w dziale 900 rozdziale 90002 § 6060
w kwocie 190.000,00 zł;

b) zwiększa się środki w dziale 700 rozdziale 70095 § 4400 o kwotę 106.950,00 zł z tytułu opłat
związanych z administrowaniem lokali komunalnych;
c) zwiększa się środki w dziale 750 rozdziale 75011 § 4040 w kwocie 1.024,34 zł z przeznaczeniem
na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
d) zmniejsza się wydatki w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 8.980,00 zł
z rezerwy ogólnej.
2. Na podstawie wniosków z ZEOSiP w planach finansowych:
a) Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli zmniejsza się (2.129,62 zł) oraz zwiększa się
(11.123,98 zł) środki w dziale 750 rozdziale 75085 §4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia
osobowe;
b)

Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie przesuwa się środki w dziale 801 rozdziale 80104
pomiędzy paragrafami 4010, 4040 w łącznej kwocie 10.689,78 zł z przeznaczeniem na
dodatkowe wynagrodzenie roczne;

c) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie zmniejsza się (8.308,87 zł) oraz zwiększa się
(280,40 zł) środki w działach 801, 854 rozdziałach 80101, 80103, 80148, 85401 z przeznaczeniem
na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
d) Szkoły Podstawowej w Ukcie zmniejsza się (3.674,43 zł) oraz zwiększa się (2.708,54 zł) środki
w działach 801, 854 rozdziałach 80101, 80103, 85401 z przeznaczeniem na dodatkowe
wynagrodzenie roczne;
e) Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie przesuwa się środki w działach 801, 854
rozdziałach 80101, 80120, 80148, 85401 pomiędzy paragrafami 4040, 4210, 4440 w łącznej
kwocie 27.415,14 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Informacje o zmianach wprowadzonych między sesjami Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy
Ruciane - Nida.
1. Zarządzeniem Nr 6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 29 stycznia 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 46,00 zł.

