
Zarządzenie nr 659/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 29 października 2021 r. 

 

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021 

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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                86 130 111,41 zł 
    w tym: 

- dochody bieżące                  80 912 423,68 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               94 645 941,89 zł 
w tym: 

- wydatki bieżące                  80 580 860,88 zł 
- wydatki majątkowe                              14 065 081,01 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 659/2021 z dnia  

29 października 2021 r. 

1. Dział 750 – Administracja publiczna 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer FB-BP.3111.386.2021.MK 

 z dnia 27 października 2021 r. zwiększony został plan dotacji celowej o wartość  

4 148 zł. Powyższe zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych 

do końca września 2021 przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej. 

  

 

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie. 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer: 

- KO.ZFK.3146.46.2.2021 z dnia 13 października 2021 r. zwiększony został plan dotacji 

celowej o wartość 35 000 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowane  

w ustawie budżetowej na rok 2021, przeznaczone są na realizację zadań wynikających  

z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- 

„Aktywna tablica”. 

- KO.ZFK.3146.45.3.2021 z dnia 15 października 2021 r. zwiększony został plan dotacji 

celowej o wartość 9 000 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej  

w ustawie budżetowej na rok 2021 przeznaczone są na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. 

 

 

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. 

 

Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków 

budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, dyrektorów placówek oświatowych i kierownika 

MGOPS w Sycowie. 

 

Wprowadzone zmiany powodują zmiany w zakresie wydatków majątkowych.  
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