
Zarządzenie nr 609/2021 
Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 23 sierpnia 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 r. 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                83 302 786,88 zł 
    w tym: 
- dochody bieżące                  78 900 186,38 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               91 818 617,36 zł 

w tym: 
- wydatki bieżące                  78 559 904,35 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 609/2021 z dnia 23 sierpnia 
2021r. 

1.  Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.31.13.2021 dnia 4 sierpnia 
 2021 r. zwiększony został plan dotacji o wartość 201 386,02 zł. Powyższe środki, przeznaczone są na 
udzielnie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne lub materiały  ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez 
osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne  - art.55 ust.3 oraz art.114 
ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych. 
 

2. Dział 852 – Opieka społeczna 
 Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.260.2021.MJ dnia 5 sierpnia  
2021 r. zwiększony został plan dotacji o wartość 6 972 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.    
 

3. Dział 855 - Rodzina 
Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.311.221.2021.MJ dnia 20 sierpnia  
2021 r. zwiększony został plan dotacji o kwotę 50 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem 
karty dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie dużej rodziny. 
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