Załącznik Nr 5
do Uchwały XXXVIII/321/2021
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 26 kwietnia 2021r.
Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2021r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 45/2021 z dnia 31 marca 2021r.
wprowadza się dochody w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 w kwocie 32.908,00 zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki
pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r.;
2. Na wniosek z ZEOSiP w planach finansowych:
a) Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie przesuwa się dochody w dziale 801 rozdziale 80104
z § 0970 do § 0660 w kwocie 33.880,00 zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego;
b) Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwa się dochody w dziale 801 rozdziałach 80101, 80103
z § 0970, 0830 do § 0660, 0750 w łącznej kwocie 5.366,00 zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz wynajem pomieszczeń szkolnych;
c) Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie przesuwa się dochody w dziale 801 rozdziale
80101 z § 0830 do § 0750 w kwocie 3.300,00 zł z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych.
3. Ponadto:
a) zwiększa się dochody w dziale 851 rozdziale 85195 § 0970 o kwotę 12.196,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu do punktu szczepień przeciwko COVID-19.
Zmiany w planie wydatków:
1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia zaplecza szatniowosanitarnego Stadionu Miejskiego w Rucianem-Nidzie oraz wiat stadionowych” w dziale 926
rozdziale 92601 § 6050 w kwocie 28.869,80 zł;
b) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Wygryny-Iznota”
w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 64.185,00 zł;
c) zmienia się nazwę zadania z: „Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 610 od ronda
przy drodze krajowej nr 58 do ul. Dybówek II - wspólna realizacja zadania z Zarządem Dróg
Wojewódzkich” na : „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy chodnika oraz

zatoki autobusowej od ul. Dybówek II do drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida”
oraz zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdziale 60013 § 6630 o kwotę 1.881,25 zł;
d) zwiększa się wydatki w dziale 750 rozdziale 75011 § 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie
4.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;
e) zwiększa się wydatki w dziale 750 rozdziale 75095 § 2710 w kwocie 1.510,00 zł
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021r;
f) zwiększa się wydatki w dziale 851 rozdziale 85195 w łącznej kwocie 4.346,00 zł
z przeznaczeniem na koszty związane z transportem osób mającym trudności w samodzielnym
dotarciu do punktu szczepień przeciwko COVID- 19;
g) zmniejsza się wydatki w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 7.190,55 zł
z rezerwy ogólnej;
2. W planie finansowym MGOPS wprowadza się (oprócz otrzymanej dotacji od Wojewody) 20% wkładu
własnego gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
w działach 854 rozdziale 85415 § 3240 w kwocie 8.227,00 zł.
3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP w planach finansowych:
a) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie przesuwa się środki w dziale 801 rozdziałach
80101, 80148 pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 2.640,00 zł z przeznaczeniem na wydatki
związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe;
b) Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwa się środki w dziale 801 rozdziale 80101 pomiędzy § 4110
do § 4710 w kwocie 1.100,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
oraz zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł na wkład
własny do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
c) Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie zwiększa się środki w dziale 801 rozdziale
80148 § 4210 w kwocie 35.500,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu”.
Informacje o zmianach wprowadzonych między sesjami Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane Nida.
Pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Ruciane – Nida nie dokonywano żadnych zmian budżetu Zarządzeniami
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

