
Zarządzenie nr 595/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 30 lipca 2021 r. 

 

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021 

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz 3-4 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 2021 r. poz. 1372) 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                83 094 378,86 zł 
    w tym: 

- dochody bieżące                  78 691 778,36 zł 
- dochody majątkowe                              4 402 600,50 zł 

 
3.  Dokonuję zmian w planie wydatków na rok 2021 zgodnie z załącznikiem  

    nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

4.  Plan wydatków po zmianie wynosi               91 610 209,34 zł 
w tym: 

- wydatki bieżące                  78 351 496,33 zł 
- wydatki majątkowe                              13 258 713,01 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. 

 

 
 

 

       Burmistrz Miasta i Gminy  

 

                    

                          Dariusz Maniak  

 

 

 

 

Sporządziła:   Radca prawny:   

B. Solecka   M. Nogala  

 



Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 595/2021 z dnia 30 lipca 

2021r. 

1. Dział 750 – Administracja publiczna 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.228.2021.GF dnia 21 lipca 2021 

r. zwiększony został plan dotacji o wartość 31 000 zł. Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy 

danych statystycznych zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 r. 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 

 

2. Dział 852 – Opieka społeczna 

-  nr FB-BP.3111.260.2021.MJ dnia 5 sierpnia 2021 r. zwiększony został plan dotacji o wartość  

30 000 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.    

- nr FB-BP.3111.243.2021MJ dnia 26 lipca 2021 r. zwiększony został plan dotacji o wartość 26 500 

zł, przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego 

zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. 

 

3. Dział 855 - Rodzina 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego: 

- nr FB-BP.3111.201.2021MK dnia 8 lipca 2021 r. zmniejszony został plan dotacji o wartość 

619 380zł. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów 

 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

„Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie 

świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

- nr FB-BP.311.221.2021.MJ dnia 19 lipca 2021 r. zwiększony został plan dotacji w kwocie 174 zł na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem karty dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

dużej rodziny, 

- nr FB-BP.3111.215.2021.MJ dnia 28 lipca 2021 r. zwiększony został plan dotacji o wartość 8 200 zł, 

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone jest na opłacenie 

składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre które świadczenia rodzinne oraz 

zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

 

Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków 

budżetowych UMiG w Sycowie, dyrektorów placówek oświatowych oraz kierownika MGOPS. 

Wprowadzone zmiany powodują zmiany w zakresie wydatków majątkowych. 

 Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst związanego ze zwrotem dotacji 

otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego. Zwroty dotyczą 

nienależnie pobranych świadczeń z rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego. 


