
Zarządzenie nr 776/2022 
Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 31 marca 2022 r. 
 
w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022 
 
 
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3-4 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 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                80 820 674,93 zł 
    w tym: 
- dochody bieżące                  73 811 281,34 zł 
- dochody majątkowe                              7 009 393,59 zł 
 

3.  Dokonuję zmian w planie wydatków na rok 2022 zgodnie z załącznikiem  
    nr 2 do niniejszego zarządzenia.  
4.  Plan wydatków po zmianie wynosi               94 732 558,86 zł 

w tym: 
- wydatki bieżące                  73 227 695,35 zł 
- wydatki majątkowe                              21 504 863,51 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 776/2022 z dnia 31 marca 
2022r. 

 

Dział 852 -  Opieka społeczna 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer FB-BP.3111.71.2022.MJ z dnia 29 marca 
2022 r. zwiększenia został plan dotacji celowej o wartość 25 518,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji 
celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, 
poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 
zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie informuję, 
że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2022 w części 85/02 
budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości: Funkcja 13. - Zabezpieczenie 
społeczne i wspieranie rodziny. 
 
Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr ZP-ZS.3122.57.2022.KD w dniu r. 31 marca  
2022 roku zostały przekazane Gminie na wydzielony rachunek bankowy, środki z Funduszu Pomocy 
na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa w kwocie 6 600.00 zł. Podział środków zaakceptowany przez Wojewodę 
Dolnośląskiego (pierwsza transza) na realizację zadań w zakresie: 

• zapewniania posiłku dla dzieci i młodzieży kwota 480,00 zł, 
• jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł - kwota 6 120,00 zł. 

 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza   

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer KO.ZFK.3146.12.6.2022 z dnia 23 marca 
2022 r. zwiększony został plan dotacji celowej o wartość 14 400,00 zł. Powyższe środki pochodzące  
z rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie ba rok 2022 przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń 
pomocy materialnej dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. 
 
Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków 
budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie. 
Wprowadzone zmiany nie powodują zmian 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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