
Zarządzenie nr 707/2021 
Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 30 grudnia 2021 r. 
 
w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021 
 
Na podstawie art. 257 pkt 1, 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 roku 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                87 094 476,04 zł 
    w tym: 
- dochody bieżące                  81 538 283,31 zł 
- dochody majątkowe                              5 556 192,73 zł 
 

3.  Dokonuję zmian w planie wydatków na rok 2021 zgodnie z załącznikiem  
    nr 2 do niniejszego zarządzenia.  
4.  Plan wydatków po zmianie wynosi               95 610 306,52 zł 

     w tym: 
- wydatki bieżące                  81 440 840,51 zł 
- wydatki majątkowe                              14 169 466,01 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 707/2021 z dnia 30 grudnia 
2021r. 

 
Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków 
budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, kierownika MGOPS, dyrektorów placówek 
oświatowych, CUW oraz Żłobka Miejskiego w Sycowie. 
 
Wprowadzone zmiany powodują zmiany w zakresie wydatków majątkowych.  
 
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. 
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