Załącznik Nr 5
do Uchwały XXXIX/331/2021
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 31 maja 2021r.
Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2021r.

Zmiany w planie dochodów:
1. Zwiększa się dochody w działach 700, 756, 801, 900 rozdziałach 70095, 75615, 75616, 75618, 80104,
90001 o łączną kwotę 53.798,00 zł z tytułu wpływu: refundacji kosztów pobytu dzieci z terenu gminy
Piecki uczęszczających do przedszkola w Ukcie, za energię elektryczną z ZGK Sp. z o. o.
za przepompownie ścieków, podatku od środków transportowych od osób prawnych, kosztów
upomnień od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych od osób prawnych oraz rekompensaty
dochodów z tytułu utraty wpływów z opłaty targowej.
Zmiany w planie wydatków:
1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na działce o nr geod.
3118/17 przy ul. Słowiańskiej w Rucianem-Nidzie” w dziale 900 rozdziale 90095 § 6050
w kwocie 18.000,00 zł;
b) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Wygryny-Iznota”
w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 18.000,00 zł;
c) zwiększa się wydatki w dziale 750 rozdziale 75023 § 4270 w kwocie 20.000,00 zł
z przeznaczeniem na usługi remontowe;
d) zwiększa się wydatki w dziale 851 rozdziale 85111 § 6300 w kwocie 11.788,00 zł
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Piskiego na dofinansowanie
zakupu specjalistycznego tabletu wraz z wyposażeniem do ambulansu sanitarnego
dla dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego uruchomionego do walki z pandemią
COVID – 19;
e) zmniejsza się wydatki w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 7.190,00 zł
z rezerwy ogólnej;
2. Na podstawie wniosków z ZEOSiP w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych w RucianemNidzie wprowadza się środki w dziale 926 rozdziale 92601 § 4270 w kwocie 4.200,00 zł
z przeznaczeniem na konserwację boiska Orlik.

Informacje o zmianach wprowadzonych między sesjami Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane Nida.
Zarządzeniem Nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 27 kwietnia 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 114.515,37 zł.

