
Zarządzenie nr 680/2021 
Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 30 listopada 2021 r. 
 
w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021 
 
Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 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 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                86 463 439,16 zł 
    w tym:  
- dochody bieżące                  81 165 316,43 zł 
- 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               94 979 269,64 zł 

w tym: 
- wydatki bieżące                  80 820 837,63 zł 
- wydatki majątkowe                              14 158 432,01zł 

§ 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 680/2021 z dnia  
30 listopada 2021 r.  

 
Rozwiązana zostaje rezerwa celowa na: 

1. wydatki bieżące w kwocie 11 719 zł, z czego kwota: 
- 5 000 zł - na różne wydatki na rzecz osób fizycznych przeznaczona zostaje na wypłatę 
ekwiwalentów dla strażaków OSP, 
- 5 225 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłatę ekwiwalentów dla członków 
Rady Miejskiej, 

 - 1 494 zł na zakup energii w Żłobku Miejskim w Sycowie.  
2. uzupełnienie funduszu wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych 

oraz wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych 
w kwocie 404 686 zł. 

 

1. Dział 852 – Opieka społeczna 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego  nr FB-BP.3111.474.2021.MJ dnia 30 listopada 
2021 r. zmniejszony został plan dotacji o kwotę 39 584 zł. Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nrZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. 
z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa. 
 
 
Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków 
budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, dyrektorów placówek oświatowych oraz Żłobka 
Miejskiego w Sycowie. 
Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zakresie wydatków majątkowych.  
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