
Zarządzenie nr 649/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 11 października 2021 r. 

 

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021 

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 257 pkt 1i pkt 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 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                85 878 670,89 zł 
    w tym: 

- dochody bieżące                  80 660 983,16 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               94 394 501,37 zł 
w tym: 

- wydatki bieżące                  80 186 165,36 zł 
- wydatki majątkowe                              14 208 336,01 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 649/2021 z dnia  

11 października 2021r. 

 

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie. 

Na podstawie porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania 

 w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwa „Poznaj Polskę” zwiększony 

zostaje plan dotacji celowej o wartość 68 654 zł na realizację zadania. 

 

2. Dział 852 -  Pomoc społeczna 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer: 

- FB-BP.3111.328.2021.MJ z dnia 4 października 2021 r. zwiększony został plan dotacji 

celowej o wartość 2 070 zł. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.115.2021.JS z dnia 29 września 2021 r. Zwiększenia dotacji 

dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie 

zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej. 

-  FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 7 października 2021 r. zwiększony został plan dotacji celowej 

o wartość 703 zł Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24) stanowią 

dotację celową na IV kwartał 2021 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych 

dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi 

tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

 

 

Rozwiązana zostaje rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 191 000 zł. 

Środki przeznaczone zostaną na bieżące wydatki w zakresie dróg gminnych i przeznaczone zostaną na 

zakup nieprzewidzianych, pilnych usług remontowych w zakresie dróg oraz zieleni. 

 

Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków 

budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie oraz dyrektorów placówek oświatowych. 

 

Wprowadzone zmiany powodują zmiany w zakresie wydatków majątkowych.  
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