Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/161/2019
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 18 grudnia 2019r.
Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2019r.
Zmiany w planie dochodów:
1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 491/2019 z dnia 28 listopada
2019r. zmniejsza się dochody w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 1.935,00 zł
z realizacji zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw
celowych budżetu państwa na 2019r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 495/2019 z dnia 29 listopada
2019r. zmniejsza się dochody w dziale 852 rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 42.400,00 zł
z dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu”. Środki pochodzą z pozycji 27 rezerw celowych budżetu państwa na 2019r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 512/2019 z dnia 4 grudnia 2019r.
zwiększa się dochody w dziale 855 rozdziale 85501 § 2010 o kwotę 45.583,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci. Środki pochodzą z ustawy budżetowej państwa na 2019r.
4. Na

podstawie

informacji

z

Ministerstwa

Finansów

z

dnia

28

listopada

2019r.

nr ST5.4750.25.2019.13g zwiększa się dochody w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę
9.135,00 zł o środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie
kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę.
5. Ponadto zmniejsza się dochody w dziale 600 rozdziale 60016 § 6290 o kwotę 60.000,00 zł
przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie”
(środki z Nadleśnictwa Maskulińskie).
Zmiany w planie wydatków:
1.

W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w RucianemNidzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 33.000,00
zł oraz przesuwa się środki z rozdziałów 60016 i 90015 do rozdziału 90001 w kwocie 41.936,74 zł,
b) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kowalik
w Rucianem-Nidzie” w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 14.000,00 zł,

c) zmienia się nazwę zadanie inwestycyjne z „Wykonanie dokumentacji projektowej szatni wraz
z zapleczem przy boisku w Wygrynach” na „Wykonanie szatni wraz z zapleczem przy boisku
sportowym w Wygrynach”.
Ponadto:
a) zmniejsza się wydatki w dziale 700 rozdziale 70005 § 4530 o kwotę 142.225,00 zł z podatku od
towarów i usług (VAT),
b) zmniejsza się wydatki w dziale 700 rozdziale 70095 § 4270 o kwotę 19.000,00 zł z bieżącego
remontu budynków komunalnych,
c) zmniejsza się wydatki (186.551,70 zł) w dziale 750 rozdziałach 75011, 75023 oraz zwiększa się
wydatki w dziale 750 rozdziale 75023 o łączną kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia
pracowników i podróże służbowe,
d) zmniejsza się wydatki w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 6.500,00 zł z rezerwy ogólnej,
e) zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdziale 90015 § 4300 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem
na zakup pozostałych usług,
f) przesuwa się wydatki w dziale 900 rozdziale 90019 z § 4300 do § 4210 w kwocie 1.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Na podstawie wniosku z ZUK nr ZUK.321.2019 z dnia 03.12.2019r. wprowadza się środki w dziale
900 rozdziale 90001 § 6210 w kwocie 82.225,00 zł jako dotację celową na przebudowę sieci
kanalizacyjnej DN250 i DN400 na ulicy Zielonej oraz Krótkiej w miejscowości Ruciane-Nida.
3. Na podstawie dwunastu wniosków z ZEOSiP dokonuje się następujących zmian:
a) w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli zmniejsza się
(4.570,00 zł) oraz zwiększa się (15.404,99 zł) wydatki w dziale 750 rozdziale 75085 w zakresie
wynagrodzeń i ich pochodnych, zakupu materiałów, delegacji służbowych;
b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 zmniejsza się (20.785,97 zł) oraz zwiększa się
środki (21.908,29 zł) w dziale 801, 854 rozdziałach 80101, 80103, 80146, 80148, 80150, 85401
w zakresie wynagrodzeń i ich pochodnych, dokształcania i doskonalenia nauczycieli;
c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie zmniejsza się (15.406,57 zł) oraz zwiększa się
(66.525,21 zł) środki w dziale 801, 854 rozdziałach 80101, 80103, 80146, 80150, 85401
w zakresie wynagrodzeń i ich pochodnych, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, zakupu
materiałów i wyposażenia;
d) w planie finansowym Przedszkola Miejskiego zmniejsza się (35.213,68 zł) oraz zwiększa się
(73.370,03 zł) środki w dziale 801 rozdziałach 80104, 80146, 80148, 80149 w zakresie
wynagrodzeń i ich pochodnych, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, zakupu materiałów
i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych;

e) w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych zmniejsza się (98.039,10 zł) oraz zwiększa się
środki (187.993,50 zł) w dziale 801, 854 rozdziałach 80101, 80120, 80146, 80148, 80150, 85401
w zakresie wynagrodzeń i ich pochodnych, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, zakupu
materiałów i wyposażenia.
Informacje o zmianach wprowadzonych między sesjami Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane Nida.
Pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Ruciane – Nida tj. od 27.11.2019r. do 18.12.2019r. nie dokonywano
żadnych zmian budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

