
Zarządzenie nr 817/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z dnia 07 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022 

 

 

Na podstawie 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.) w zw. z art. 111 ustawy z dnia 12 

marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583) 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 83 426 812,48 zł 

w tym: 

- dochody bieżące                       75 838 566,89 zł 

- dochody majątkowe                                                                                            7 588 245,59 zł 

 

3. Dokonuję zmian w planie wydatków na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 97 338 696,41 zł 

w tym: 

- wydatki bieżące                                                                                                75 328 253,09 zł 

- wydatki majątkowe                                                                                          22 010 443,32 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: 

A.Gadomska              M. Nogala 



Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 817/2022 z dnia            

07 czerwca 2022r. 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania 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 238 416,00 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 23.04 – 22.05.2022 r. 

wniosek z dnia 25.05.2022: 64 200,00 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 20.04 – 22.04.2022 r. 

wniosek z dnia 26.04.2022: 102 520 zł – GN 

3. 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 koszty obsługi zadania – 

1 696,00 zł. 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr ZP-KNPS.431.8.1.2020.NS(1) z dnia 

19 maja 2022r. zwiększony został plan wydatków na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa 

wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 39 099 zł. 

 

Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków 

budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, kierownika MGOPS. 

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zakresie wydatków majątkowych.  
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