Zarządzenie nr 530/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Dokonuję zmian w planie dochodów na rok 2021 zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
3. Dokonuję zmian w planie wydatków na rok 2021 zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Plan wydatków po zmianie wynosi
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

82 282 493,30 zł
78 457 893,30 zł
3 824 600,00 zł

90 063 781,83 zł
77 781 178,92 zł
12 282 602,61 zł

§ 2.
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXVIII/249/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
pn. "Wykaz wydatków majątkowych oraz zadań inwestycyjnych na rok 2021" otrzymuje brzmienie
załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 530/2021 z dnia 30 kwietnia
2021r.

1. Dział 852 - Pomoc społeczna
Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.108.2021.MJ dnia 28 kwietnia
2021 r. zwiększony został o kwotę 3 000 zł plan dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej, z rezerwy celowej, przeznaczone na organizowanie i świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
zgodnie z art.18 ust 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.
Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków
budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie oraz placówek oświatowych.
Wprowadzone zmiany powodują zmiany w zakresie wydatków majątkowych.

