
Zarządzenie nr 668/2021 
Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 10 listopada 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 ze zm.) 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                86 024 128,05 zł 
    w tym: 
- dochody bieżące                  80 806 440,32 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               94 539 958,53 zł 

w tym: 
- wydatki bieżące                  80 474 877,52 zł 
- wydatki majątkowe                              14 065 081,01 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 668/2021 z dnia  
10 listopada 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. Środki zostały wprowadzone do budżetu zarządzeniem 659/2021w dniu 29 października 2021 
r. w klasyfikacji: 
jest: dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów 
administracji rządowej, paragraf 2010-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,  
a winno być: 750-Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie, paragraf 2010- 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami. 
 

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.31.40.2021 dnia 24 października 
2021 r. zmniejszony został plan dotacji o wartość 6 283,36 zł. Powyższe środki, przeznaczone były 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. 

 
3. Dział 855 – Rodzina 

 
Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego: 
-  nr FB-BP.3111.342.2021.MJ dnia 08 listopada 2021 r. zwiększony został plan dotacji o kwotę 
 1 300 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej 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. 
- nr FB-BP.3111.407.2021MJ dnia 08 listopada 2021 r. zmniejszony został plan dotacji o wartość 
101 000 zł. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.142.2021.LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021.RZ z dnia 04 listopada 2021 r.  
 
 
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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