Syców, dn.29.04.2022r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021r. poz. 305) Burmistrz Miasta i Gminy Syców podaje do publicznej wiadomości:
- kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Syców, w tym kwotę deficytu/nadwyżki na koniec
I kwartału 2022 roku.
- kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o
charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 w/w ustawy.

Marzena
Maria
Guder

Elektronicznie
podpisany przez
Marzena Maria
Guder
Data: 2022.04.29
15:19:33 +02'00'

Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwota
deficytu/nadwyżki
na koniec I kwartału 2022 roku

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

I. DOCHODY OGÓŁEM

80 820 674,93

24 591 479,59

Dochody bieżące

73 811 281,34

23 641 707,34

7 009 393,59

949 772,25

II. PRZYCHODY
OGÓŁEM (I+II)
III.WYDATKI
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
IV.ROZCHODY

16 911 883,93
97 732 558,86
94 732 558,86
73 227 695,35
21 504 863,51
3 000 000,00

14 549 852,25
39 141 331,84
21 097 824,53
21 055 042,80
42 781,73
3 000 000,00

OGÓŁEM (III i IV)

97 732 558,86

24 097 824,53

-13 911 883,93

3 493 655,06

Dochody majątkowe

V. Deficyt/ Nadwyżka

W I kwartale zostały udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze
publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych, na kwotę 490,00 zł.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARANIA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCA
PODAWANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI WYNIKAJACYCH Z USTAWY
O FINANSACH PBULICZNYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator Danych

Dane kontaktowe
Inspektor Ochrony
Danych
Cele przetwarzania
oraz podstawa
prawna
przetwarzania

Okres, przez który
będą przetwarzane

Rodzaj Danych
osobowych
Odbiorcy danych
Podmiot
przetwarzający
Prawa osoby, której
dane dotyczą
Dodatkowe
informacje

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
ul. Mickiewicza 1
56 – 500 Syców
reprezentowany przez Burmistrza
Z AD można się skontaktować:
− tel.: (62) 785 51 00
− e-mail: urzad@sycow.pl
Naszym IOD jest mgr inż. Sebastian KOPACKI – iodo@sycow.pl
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
a.
spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych (art. 6 ust 1 lit. c RODO) w związku z art.
4 ust. 1 i 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 37 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
Pani/Pana dane osobowe będą:
a.
przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie
wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie;
b. przez okres archiwizacji wskazany dla danego obszaru informacji przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
c.
przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany
w Ustawie - Kodeks cywilny.
Dane osobowe zawarte w: uchwałach, zarządzeniach, obwieszczeniach, ogłoszeniach, ogłoszeniach o wolnych
stanowiskach pracy, ogłoszenia przetargowe wraz z ich rozstrzygnięciami innymi dokumentami zamieszczanymi zgodnie
z ustawą o dostępie do informacji publicznej a zawierających dane osobowe w rozumieniu RODO.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
a.
organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie AD.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
(o ile uprawnienie to nie podlega ograniczeniu określonym w prawie krajowym lub unijnym), ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe osób odwiedzających Naszą stronę BIP nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało
na Panią/Pana. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych można znaleźć na stronie
www Urzędu.

