Zarządzenie nr 554/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 9 czerwca 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
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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82 830 841,28 zł
78 761 715,78 zł
4 069 125,50 zł

91 114 129,81 zł
78 353 895,80 zł
12 760 234,01 zł

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 554/2021 z dnia 9 czerwca
2021r.
1. Dział 852 – Opieka społeczna
Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego
z dnia
8 czerwca 2021 r.
nr FB-BP.3111.16.2021.MJ zwiększony został plan dotacji o wartość 66,20 zł. Powyższe środki
pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24) stanowią dotację celową na II kwartał 2021 r.
przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców
wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego
przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
2. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2021 r.
nr KO.ZFK.3146.25.8.3.2021 zwiększony został plan dotacji o kwotę 7 122 zł. Środki przeznaczone są
na uzupełnienie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń-czerwiec 2021 r.
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.

