
Zarządzenie nr 768/2022 
Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 21 marca 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 2022 r. poz. 559 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                79 959 101,15 zł 
    w tym: 
- dochody bieżące                  73 078 649,90 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               91 411 150,06 zł 

w tym: 
- wydatki bieżące                  72 376 817,55 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 768/2022 z dnia 21 marca 
2022r. 

Rozwiązana zostaje rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 
w wysokości 80 000 zł.  

Działając na podstawie art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w związku z pismem Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2022 roku dotyczącego przygotowania minimum 90 miejsc noclegowych 
(wraz z wyżywieniem) – konieczne jest zabezpieczenie w budżecie dodatkowych środków w wysokości 
80 000,00 zł, które pozwolą realizować bieżące zadania związane z zapewnieniem pilnego schronienia 
i wyżywienia napływającym uchodźcom. 

Ze względu, iż konieczne do realizacji zadania pojawiają się na bieżąco i w dużej mierze dotyczą 
przystosowania obiektów do zakwaterowania osób oraz zapewnieniu im niezbędnej pomocy – szacuje 
się, podział środków w trzech paragrafach klasyfikacji budżetowej. 

 

Dział 852 -  Opieka społeczna 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer: 
-  FB-BP.3111.54.2022.MJ z dnia 9 marca 2022 r. zmniejszony został plan dotacji celowej o wartość 
700,00 zł. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-
ZS.3111.27.2022.KD z dnia 07 marca 2022 r. Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
w działaniach „pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dl najuboższych. 
- FB-BP.3111.60.2022.MJ z dnia 18 marca 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowej o wartość 
396 321,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 
sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez 
gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy 
 z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r.poz. 1, z późn. zm.). 
  
 
Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków 
budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie. 
Wprowadzone zmiany powodują zmiany w zakresie wydatków majątkowych.  
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