
Zarządzenie nr 786/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022 

 

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 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                81 348 116,06 zł 
    w tym: 

- dochody bieżące                  74 338 722,47 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               95 259 999,99 zł 
w tym: 

- wydatki bieżące                  73 755 136,48 zł 
- wydatki majątkowe                              21 504 863,51 zł 

 

§ 2. 

 

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków dla rachunku dochodów pochodzących ze środków 

Funduszu Pomocy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem 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 786/2022 z dnia 20 kwietnia 

2022r. 

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

w wysokości 27 000 zł. 

W związku z koniecznością podjęcia działań w celu zapobieżenia i usunięcia skutków zaistniałej 

sytuacji kryzysowej związanej z działaniami militarnymi na Ukrainie, a dotyczących udzielenia pomocy 

uchodźcom przybywającym na teren Gminy Syców, Burmistrz Miasta i Gminy Syców podjął decyzję  

o rozwiązaniu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów  

i usług w zakresie infrastruktury krytycznej. Rozwiązanie części rezerwy na zarządzenie kryzysowe 

spełnia przesłanki określone w art.2 ust 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz.U.2019.1398) dalej u.z.k., zgodnie z którym zarzadzanie kryzysowe to działalność organów 

administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na 

zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nim kontroli w drodze 

zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich 

skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. 

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer FB-BP.3111.91.2022.GF z dnia 14 kwietnia 

2022 r. zwiększony został plan dotacji celowej o wartość 283 955,13 zł. 

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów 

rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie 

przez gminę w I okresie płatniczym 2022 r. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  

Zwiększony został plan wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o wartość 27 000 zł. 

Dział 758 – Różne rozliczenia 

Rozwiązana została rezerwa realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

w wysokości 27 000 zł.  

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Zwiększony został plan wydatków i dochodów o wartość 26 798 zł, środki przeznaczone są na edukację 

dzieci z Ukrainy. 

Dział 852 -  Opieka społeczna 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer: 

-  FB-BP.3111.87.2022.MJ z dnia 13 kwietnia 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowej o wartość 

98 702,00 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.). Jednocześnie 

informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2022 w części 



85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości, 

- FB-BP.3111.42-2.2022.MJ z dnia 13 kwietnia 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowej  

o wartość 8 052,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie  

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie 

informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2022 rok w części 

85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości: Funkcja 13. - Zabezpieczenie 

społeczne i wspieranie rodziny. 

 

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 

Zwiększony został plan wydatków na zadania związane z pomocą o obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o wartość 98 280 zł. Zwiększono plan dochodów 

i wydatków w związku ze złożonymi wnioskami i wpływem środków na konto Funduszu Pomocy. 

1. Wniosek o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań, 

 o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 12.03 – 31.03.2022 r. / 

wniosek z dnia 4.04.2022: 29 520,00 zł 

2. Wniosek o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań,  

o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 24.02 – 31.03.2022 r. / 

wniosek z dnia 8.04.2022: 68 760,00 zł – GN. 

Dział 855 - Rodzina 

Zwiększony został plan wydatków i dochodów o wartość 14 654 zł na realizację zadań związanych  

z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki 

przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych. 
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