
Zarządzenie nr 538/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 11 maja 2021 r. 

 

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021 

 

Na podstawie art.222 ust.4 oraz art. 257 pkt 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 wydatków na rok 2021 zgodnie z załącznikiem  

    nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

2.  Plan wydatków po zmianie wynosi               90 063 781,83 zł 
w tym: 

- wydatki bieżące                  77 981 178,92 zł 
- wydatki majątkowe                              12 082 602,61 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 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

       Burmistrz Miasta i Gminy  

 

                    

                          Dariusz Maniak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:   Radca prawny:   

B. Solecka   M. Nogala 

   



Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 538/2021 z dnia 11 maja 

2021r. 

Rozwiązana zostaje w kwocie 15 000 zł - rezerwa zarządzania kryzysowego na nieprzewidziane 

wydatki. 

 

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, ustawą z dnia2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz pismem 

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań ograniczających jego 

rozprzestrzenianie zabezpieczone zostają w budżecie środki w kwocie 15 000 zł na zapewnienie 

zabezpieczenia Punktu Szczepień Powszechnych, zwanym dalej PSP, przy ulicy Komorowskiej 2  

w Sycowie (hala sportowa MOSiR), który rozpocznie swą działalność od dnia 12.05.2021 r. 

 

Wsparcie organizacyjno-techniczne PSP w Sycowie zostało polecone Burmistrzowi Miasta  

i Gminy Syców Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.04.2021 i stanowi ważny element 

Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. 

 

Zabezpieczenie PSP zorganizowane zostanie przy pomocy zadysponowanych strażaków 

Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Syców, którzy w ciągu trwania akcji szczepień będą 

zabezpieczać teren parkingu przy hali MOSiR, wjazd i wyjazd na teren placówki, wejścia i wyjścia 

 z PSP oraz stanowić wsparcie dla osób przybywających na szczepienia (w tym: pierwsza pomoc, 

pomoc przy wypełnianiu ankiet, itp.). Rozliczenie przepracowanych godzin podczas zabezpieczenia 

będzie wyliczane na podstawie listy obecności oraz wniosku o ekwiwalent. 

 

Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków 

budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie. 

Wprowadzone zmiany powodują zmiany w zakresie wydatków majątkowych. 

 

 

 

 


