Załącznik Nr 5
do Uchwały XL/346/2021
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 28 czerwca 2021r.
Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2021r.

Zmiany w planie dochodów:
1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 95/2021 z dnia 24 maja 2021r.
wprowadza się dochody w dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 w kwocie 41.559,00 zł z przeznaczeniem
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Środki pochodzą
z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r.;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 115/2021 z dnia 16 czerwca 2021r.
zwiększa się dochody w dziale 852 rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 43.990,00 zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu”. Środki pochodzą z poz. 27 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r.;
3. Na podstawie umowy darowizny nr KF.364.38.2021 z dnia 25 maja 2021r. z Nadleśnictwa
Maskulińskiego wprowadza się dochody w dziale 921 rozdziale 92195 § 0960 w kwocie 2.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu jazzowego w sołectwie Końcewo.
4. Ponadto, zwiększa się dochody w dziale 756 rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 32.800,00 zł z tytułu
wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych z urzędów skarbowych.
Zmiany w planie wydatków:
1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
a) przesuwa się i zastępuje się środkami własnymi środki Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych (RFIL) z inwestycji pn. „Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy
Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie” w kwocie 398.193,62 zł na inwestycję
pn. ”Przebudowa drogi Wygryny-Iznota”. Wartości ww. zadań pozostają bez zmian;
b) zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdziale 90001 § 4270 o kwotę 32.800,00 zł
z przeznaczeniem na remont przepompowni ścieków sanitarnych ul. Guzianka w Rucianem-Nidzie.
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.

