Zarządzenie nr 578/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 7 lipca 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) 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.) o art.15zo pkt 1ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustaw o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374 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

83 615 001,44 zł
79 212 400,94 zł
4 402 600,50 zł

92 130 831,92 zł
78 867 198,91 zł
13 263 633,01 zł

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 578/2021 z dnia 7 lipca 2021r.
W związku z ryzykiem ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostki
samorządu terytorialnego zarząd skorzystał z uprawnień wynikających z przepisu art. 15 zo
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Burmistrz dokonał
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zmian dokonano
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (stanem epidemii).
1. Dział 851 – Ochrona zdrowia
Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego:
- nr BZ-RM.6310.321.2021.MB(75) dnia 14 czerwca 2021 r. zwiększony został plan dotacji na podjęcie
działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających
na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu
przeciw COVID-19,
- nr ZP-ZPSM.966.406.2021.UK dnia 30 kwietnia 2021 r. zwiększony został plan dochodów z tytułu
przekazanych jednorazowo przez Rząd środków w wysokości 5 000 zł na jeden punkt szczepień
powszechnych, zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego

2. Dział 852 - Pomoc społeczna
Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego:
- nr FB-BP.3111.16.2021.HS dnia 7 lipca 2021 r. zwiększony został plan dotacji na wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2021 r. w wysokości 735 zł,
- nr FB-BP.3111.198.2021.MK dnia 7 lipca 2021 r. zwiększony został plan dotacji o wartość 950 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone
w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej.

