
Zarządzenie nr 677/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 26 listopada 2021 r. 

 

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021 

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i  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 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                86 423 855,16 zł 
    w tym: 

- dochody bieżące                  81 125 732,43zł 
- dochody majątkowe                              5 298 122,73 zł 

 
3.  Dokonuję zmian w planie wydatków na rok 2021 zgodnie z załącznikiem  

    nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

4.  Plan wydatków po zmianie wynosi               94 939 685,64 zł 
w tym: 

- wydatki bieżące                  80 781 253,63 zł 
- wydatki majątkowe                              14 158 432,01 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 677/2021 z dnia  

26 listopada 2021 r.  

 

1. Dział 852 – Opieka społeczna 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego: 

-  nr FB-BP.3111.330.2021.MJ dnia 19 listopada 2021 r. zmniejszony został plan dotacji o kwotę 

 8 000 zł. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych 

na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy 

społecznej.  

- nr FB-BP.3111.458.2021MJ dnia 22 listopada 2021 r. zmniejszony został plan dotacji o wartość  

1 670 zł. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.157.2021.JK z dnia 18 listopada 2021 r.  

 

2. Dział 855 – Rodzina 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego: 

-  nr FB-BP.3111.319.2021. MJ dnia 08 listopada 2021 r. zwiększony został plan dotacji o wartość 

 297 000 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej przeznacza się na 

realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu 

dzieci, 

- nr FB-BP.3111.427.2021. MJ dnia 15 listopada 2021 r. zwiększony został plan dotacji o wartość 

 179,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej przeznacza się na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny. 

 

 

Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków 

budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, kierownika MGOPS oraz dyrektorów placówek 

oświatowych. 

 

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 

 

Wprowadzone zmiany powodują zmiany w zakresie wydatków majątkowych. Zmian dokonano 

 w dziale 801-Oświata i wychowanie oraz 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

 


