
Zarządzenie nr 596/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 03 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021 

 

Na podstawie art. 222 ust. 4  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 2021 r. poz. 1372) zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1.  

 

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

    nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

2.  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. 

 

 

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 596/2021 z dnia 03 sierpnia 

2021r. 

 

Rozwiązana zostaje w kwocie 76 000 zł - rezerwa zarządzania kryzysowego na nieprzewidziane 

wydatki. 

W związku z nawałnicą, która przeszła przez miasto i gminę Syców w dniu 28.07.2021 roku po godz. 

18:00 i dużymi zniszczeniami, które spowodowała tj. zerwane linie energetyczne (większa część 

gminy bez prądu), powalone drzewa, zerwane dachy w budynkach jednorodzinnych, gospodarczych, 

zniszczenia infrastruktury – konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację 

poniższych zadań: wypłata ekwiwalentów, zakup dwóch pił do cięcia grubego drewna, zakup paliwa 

do samochodów i sprzętu silnikowego używanego podczas akcji, zakup plandek ochronnych w celu 

zabezpieczenia zniszczonych dachów oraz sznura montażowego. 

Podczas działań ratowniczych w dniach 28-31.07.2021 r. uczestniczyło 6 jednostek OSP 

 z gminy Syców (Stradomia Wierzchnia, Drołtowice, Działosza, Syców, Zawada, Szczodrów), łącznie 

ok. 42 strażaków, jednostki OSP gmin ościennych oraz dwie zmiany PSP. Prowadzone działania 

ratownicze polegały na usuwaniu powalonych drzew z ciągów komunikacyjnych i budynków, 

zabezpieczeniu zerwanych dachów oraz działań przy uszkodzonych budynkach i infrastrukturze. 

Tuż po przejściu nawałnicy mającej charakter trąby powietrznej dnia 28.07.2021 roku, zaalarmowane 

jednostki pracowały głównie przy wycince drzew i udrożnieniu przejazdu na głównych szlakach 

komunikacyjnych oraz zabezpieczeniu budynków mieszkalnych z uszkodzonymi bądź zerwanymi 

dachami przed stale padającym deszczem. Działania w dniach 29-31.07.2021 roku polegały na 

usuwaniu powalonych drzew z miejsc strategicznych (umożliwienie mieszkańcom wjazdu/ wyjazdu 

na posesję, usuwanie drzew z budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych. 

Straty jakie poniosły rodziny są ogromne, na szczególną uwagę zasługuje 8 rodzin, które w 

największym stopniu zostały dotknięte. Szacuje się, że pomoc finansowa dla rodzin wyniesie 30 000 

zł. Środki zostaną przekazane proporcjonalnie według poniesionych strat. 

  

 


