
Zarządzenie nr 751/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 28 lutego 2022 r. 

 

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022 

 

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 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 2022 zgodnie z załącznikiem  

      nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Plan dochodów po zmianie wynosi                79 563 480,15 zł 
    w tym: 

- dochody bieżące                  72 683 028,90 zł 
- dochody majątkowe                              6 880 451,25 zł 

 
3.  Dokonuję zmian w planie wydatków na rok 2022 zgodnie z załącznikiem  

    nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

4.  Plan wydatków po zmianie wynosi               91 015 529,06 zł 
w tym: 

- wydatki bieżące                  71 981 196,55 zł 
- wydatki majątkowe                              19 034 332,51 zł 

§ 2. 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XL/355/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. pn. 

"Wykaz wydatków majątkowych oraz zadań inwestycyjnych na rok 2022" 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 751/2022 z dnia 28 lutego 

2022r. 

Rozwiązana zostaje rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych - zdarzenie losowe 

w kwocie 101 270 zł.  

W związku z wichurą, która przeszła przez nasz rejon w dniu 17.02.2022r. zerwane zostało poszycie 

dachu nad kuchnią i stołówką szkolną, uszkodzone rynny oraz wybite okno w Szkole podstawowej nr 

1 w Sycowie. Zgodnie z kosztorysem naprawę dachu wraz z wymaganymi odbiorami i pracami 

porządkowymi wyceniono na 101 270 zł.  

Dział 750 -  Administracja publiczna 

W związku z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” zwiększony zostaje plan dochodów i wydatków  

o wartość 1 060 500 zł na realizacje projektu. 

Dział 855 -  Rodzina 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer FB-BP.3111.30.2022.MJ z dnia  

22 lutego 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowej o wartość 4 124,00 zł. Środki zostaną 

przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie  

z art.10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1329). 

 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer FB-BP.3111.3.2022.KSz z dnia 18 lutego 

2022 r. koryguje się kwoty dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację zadań własnych, dotacji celowych na 

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji 

z budżetu w zakresie. Zmian dokonano w zakresie rozdziałów: 85228, 85230, 85501. 

 

Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków 

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

placówek oświatowych. 

Wprowadzone zmiany powodują zmian w zakresie wydatków majątkowych.  

 

 


