
Zarządzenie nr 642/2021 
Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 30 września 2021 r. 
 
w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021 
 
Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 257 pkt 1, pkt 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                85 807 243,89 zł 
    w tym: 
- dochody bieżące                  80 589 556,16 zł 
- dochody majątkowe                              5 217 687,73 zł 
 

3.  Dokonuję zmian w planie wydatków na rok 2021 zgodnie z załącznikiem  
    nr 2 do niniejszego zarządzenia.  
4.  Plan wydatków po zmianie wynosi               94 323 074,37 zł 

w tym: 
- wydatki bieżące                  80 142 178,36 zł 
- wydatki majątkowe                              14 180 896,01 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 642/2021 z dnia 30 września 
2021r. 

1. Dział 750 – Administracja publiczna. 
Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.323.2021.MK z dnia 24 
września 2021 r. zwiększony został plan dotacji o wartość 35 000 zł. Powyższe środki 
przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

 

2. Dział 852 -  Pomoc społeczna 
Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer: 
-  FB-BP.3111.243.2021.MJ z dnia 22 września 2021 r. zwiększony został plan dotacji celowej 
o wartość 28 600 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego 
zadnia, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, 
- FB-BP.3111.317.2021.MJ z dnia 23 września 2021 r. zmniejszony został plan dotacji celowej 
o wartość 4 000 zł. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej nr ZP-ZS.311.112.2021.AJ z dnia 21 września 2021 r., 
- FB-BP.3111.330.2021.MJ z dnia 30 września 2021 r. zwiększony został plan dotacji celowej 
o wartość 45 000 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki pochodzą z rezerwy 
celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,  
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. 
 
 

3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 września 2021 r. 
nr KO.ZFK.3146.25.11.3.2021 zwiększony został plan dotacji o kwotę 14 800 zł na 
dofinansowanie na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. 

 
Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków 
budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, kierownika MGOPS oraz dyrektorów placówek 
oświatowych. 
 
Wprowadzone zmiany powodują zmiany w zakresie wydatków majątkowych. Zmian dokonano 
 w zakresie dróg publicznych gminnych. Zwiększony zostaje plan wydatków na zadanie inwestycyjne 
pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w obrębie przejść dla pieszych w centrum Sycowa”, 
zmniejszony plan wydatków na zadanie pn.” Modernizacja dróg i chodników gminnych”.  
 
Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
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. 
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