
Zarządzenie nr 657/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 21 października 2021 r. 

 

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021 

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 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                86 078 616,98 zł 
    w tym: 

- dochody bieżące                  80 860 929,25 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               94 594 447,46 zł 
w tym: 

- wydatki bieżące                  80 386 111,45 zł 
- wydatki majątkowe                              14 208 336,01 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 657/2021 z dnia  

21 października 2021 r. 

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer FB-BP.3111.356.2021.GF 

 z dnia 12 października 2021 r. zwiększony został plan dotacji celowej o wartość  

135 333,09 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone 

są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów 

postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie 

płatniczym 2021 r. 

 

2. Dział 750 – Administracja publiczna. 

Na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu z dnia 14 

października 2021 r., znak sprawy WRO-WE.577.5.2021.129 przyznana została II część dotacji 

w kwocie 14 500 zł za wykonywanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego w  2021. 

Środki przeznaczone zostają na wynagrodzenia w formie dodatków nagród spisowych dla 

Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego. 

3. Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa. 

Na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu 

z dnia 20 października 2021 r., znak sprawy DWR-804-WU-9/21 przyznana została dotacja 

celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sycowie, w okręgu wyborczym nr 7, 

zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r. 

4. Dział 852 -  Pomoc społeczna 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer: 

- FB-BP.3111.367.2021.GF z dnia 15 października 2021 r. zwiększony został plan dotacji 

celowej o wartość 6 850 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań 

z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na 

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy 

społecznej. 

- FB-BP.3111.369.2021.MJ z dnia 18 października 2021 r. zwiększony został plan dotacji 

celowej o wartość 16 071 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 

roku 2021.    

 

5. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer KO.ZFK.3146.36.7.2021  z dnia  

12 października 2021 r. zwiększony został plan dotacji celowej o wartość 1 948 zł. Powyższe 

zwiększenie przeznaczone jest na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 



zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach  

2020-2022. 

 

6. Dział 855- Rodzina 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer: 

-  FB-BP.3111.373.2021.MJ z dnia 21 października 2021 r. zwiększony został plan dotacji 

celowej o wartość 4 124 zł. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZS.3111.83-3.2021.BS z dnia 20 października 2021 r. Zwiększenia kwoty dotacji 

dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia  

w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.  

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz.1329). 

- FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 20 października 2021 r. zwiększony został plan dotacji 

celowej o wartość 13 500 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy 

celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 

za osoby pobierające niektóre 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 Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie. 

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zakresie wydatków majątkowych.  
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