Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/247/2020
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 26 sierpnia 2020r.
Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2020r.

Zmiany w planie dochodów:
1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 227/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.
zmniejsza

się

dochody

w

dziale

855

rozdziale

85504

§

2010

o

kwotę

67 642,00 zł przeznaczone na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, związane z wypłatą świadczeń oraz kosztami obsługi zadania. Środki
pochodzą z ustawy budżetowej na 2020r.;
Ponadto:
2. Wprowadza się środki w dziale 801 rozdziale 80195 § 2057 w kwocie 54 978,00 zł w związku
z otrzymaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
dotyczącego realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
przeznaczonego na zakup laptopów do szkół;

Zmiany w planie wydatków:
1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
a) na podstawie pisma z Referatu IGK przesuwa się środki z działu 900 rozdziału 90005 § 6059
dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury mającej na celu produkcję
energii elektrycznej na potrzebę szkół w Rucianem-Nidzie” do działu 926 rozdziału 92601 § 6050
w kwocie 10 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie rowerowego placu
zabaw i miejsca wypoczynku przy ul. Słonecznej” po przeprowadzonych procedurach przetargowych
(całkowity koszt zadania - 235 600,00 zł);
b)

na podstawie pisma z Referatu POŚ przesuwa się środki w dziale 900 rozdziale 90095 z § 4300
do § 4210 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w celu
zapewnienia opieki dla bezdomnych zwierząt;

c) na podstawie pisma z Referatu Organizacyjnego przesuwa się środki w dziale 921 rozdziale 92195
z § 4300 do § 4170 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy
tablicy pamiątkowej. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Wejsuny na
2020r.
Ponadto:

a) na

podstawie

wniosku

z

ZEOSziP

nr

Pl.ZEAS/1227/8/2020

z

dnia

10.08.2020r.

w planie finansowym ZEOSziP przesuwa się środki w dziale 801 rozdziale 80113 z § 4210 do § 4300
w kwocie 11 196,98 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół po przeprowadzonej procedurze
przetargowej;
b) na

podstawie

wniosku

z

ZEOSziP

nr

Pl.SP.UKTA/1227/7/2020

z

dnia

04.08.2020r.

w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwa się środki w dziale 801 rozdziale 80101
z § 4260 do § 4270 kwocie 10 000,0 zł z przeznaczeniem na remont schodów zewnętrznych przy
budynku szkoły.
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.

