
Zarządzenie nr 692/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 20 grudnia 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) 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                87 009 353,16 zł 
    w tym:  

- dochody bieżące                  81 637 077,16 zł 
- dochody majątkowe                              5 372 276,00 zł 

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

    nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

4.  Plan wydatków po zmianie wynosi               95 525 183,64 zł 

w tym: 

- wydatki bieżące                  81 489 964,36 zł 
- wydatki majątkowe                              14 035 219,28 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 692/2021 z dnia  

20 grudnia 2021 r.  

 

Rozwiązana zostaje rezerwa celowa w kwocie 32 000 zł, na wydatki bieżące jednostek budżetowych 

z czego kwota: 

- 19 500 zł - na zakup usług związanych z gospodarką odpadami, 

- 12 500 zł na obsługę długu publicznego - zapłatę odsetek od zaciągniętych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego kredytów. 

 

1. Dział 855 – Rodzina 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr: 

- FB-BP.3111.492.2021.GF dnia 17 grudnia 2021 r. zwiększony został plan dotacji o kwotę 14 300 zł.  

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP 

ZS.3111.188.2021.BS z dnia 15 grudnia 2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 

31.12.2021 r, 

- FB-BP.3111.494.2021.KSz dnia 17 grudnia 2021 r. zwiększony został plan dotacji o kwotę 78 100 zł. 

Powyższe zwiększenie z rezerwy celowej przeznacza się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych 

Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 

- FB-BP.3111.495.2021.MK dnia 17 grudnia 2021 r. zwiększony został plan dotacji o kwotę 14,00 zł. 

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-

ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021. Środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych skarbu Państwa w 2021 r. w związku z realizacją zadań, o których mowa w artra.29 ust.2 

ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.  

  

 

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 powodują zmiany w zakresie wydatków majątkowych.  
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