
Zarządzenie nr 835/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022 

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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.) 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. (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                                                                              85 191 934,41 zł 

w tym: 

- dochody bieżące                                77 503 167,07 zł 

- dochody majątkowe                                                                                                          7 688 767,34 zł 

 

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

zarządzenia. 

 

4. Plan wydatków po zmianie wynosi                                                                            100 195 434,79 zł 

w tym: 

- wydatki bieżące                                                                                                             77 198 969,72 zł 

- wydatki majątkowe                                                                                                        22 996 465,07 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. 

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 4 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4. 

 

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 835/2022 z dnia 30 czerwca 

2022r. 

Rozwiązana zostaje rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 75 000 zł.  

 

W związku z otwarciem ofert na zadanie inwestycyjne „Wykonanie ciągów komunikacyjnych na 

Cmentarzu Komunalnym w Sycowie” najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 548 980 zł, 

natomiast w budżecie zabezpieczona została kwota w wysokości 500 000 zł. Wobec powyższego 

zachodzi konieczność zwiększenia środków na zadanie. Szacunkowa wartość inwestycji wyniesie 

ok. 570 080 zł (roboty budowlane + inspektor nadzoru). 

W związku z koniecznością zwiększenia zakresu wykonania dróg gruntowych na terenie Gminy Syców 

zwiększony zostaje plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg (zgodnie ze złożonymi wnioskami). 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna  

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. 

nr FB-BP.3111.164.2022.GF  zwiększony został plan dotacji o kwotę 4 216,94 zł. Środki przeznaczone 

są na finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu 

„Pod Biało-czerwoną”. 

 

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

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o wartość 5 643,75 zł. Zwiększono plan dochodów 

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

Środki za wykonane zdjęć biometrycznych wynikający z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: kwota 

5 643,75 zł (przelew 29.06.2022 r.) 

 

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 269 832,00 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 23.05 – 15.06.2022 r. 

wniosek z dnia 15.06.2022: 49 600,00 zł (przelew 29.06.2022 r.) 

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 23.05 – 15.06.2022 r. 

wniosek z dnia 15.06.2022: 218 840 zł – GN (przelew 29.06.2022 r.) 

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 – 

 1 392,00 zł (przelew 29.06.2022 r.) 

 



 

Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków 

budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, kierownika MGOPS oraz dyrektorów placówek 

oświatowych. 

Wprowadzone zmiany powodują zmiany 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 rodzinnych, świadczeń 

wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
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