
Zarządzenie nr 761/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 8 marca 2022 r. 

 

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022 

 

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 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 wydatków na rok 2022 zgodnie z załącznikiem  

    nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

2.  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. 

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 761/2022 z dnia 8 marca 

2022r. 

Rozwiązana zostaje rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

w wysokości 90 000 zł.  

W związku ze szczególną sytuacją na ternie Polski związaną z konfliktem zbrojnym na Ukrainie  

i napływem uchodźców szukających schronienia przed wojną oraz pismem Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia 4 marca 2022 roku dotyczącego przygotowania minimum 90 miejsc noclegowych (wraz  

z wyżywieniem) Zabezpieczone zostają w budżecie środki w wysokości 60 000,00 zł, które pozwolą 

dostosować gminne lokale do przyjęcia napływającej ludności. Powyższe środki finansowe pozwolą 

zrealizować następujące zadania: 

1. Zakup niezbędnych elementów wyposażenia pomieszczeń noclegowych (zbiorowych) do 

przyjęcia ludzi (głównie kobiet z dziećmi); 

2. Dostosowanie świetlic wiejskich dla potrzeb uchodźców (instalacja prysznicy, hydraulika); 

3. Zakup łóżek polowych z materacami (w razie potrzeby koce, pościel, poduszki)  

w przypadku nieotrzymania w/w przedmiotów z magazynu rezerw materiałowych; 

4. Innych niezbędnych przedmiotów i usług niezbędnych do realizacji zadania. 

Środki w kwocie 30 000 zł, przeznaczone zostaną na remont-przygotowanie mieszkań dla uchodźców 

z Ukrainy.  

 

 

 

 


