
Zarządzenie nr 966/2023 
Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z dnia 09 stycznia 2023 r. 
 

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Syców uprawnień do 
dokonywania zmian w planach finansowych oraz do zaciągania w 2023 roku zobowiązań związanych  
z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" uchwały nr 
LVII/468//2022 Rady Miejskiejw Sycowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej  Miasta i Gminy Syców oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 
w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 
płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
 
Na podstawie oraz art. 258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2022r., 
poz.1634 ze zm.), § 16 pkt 6) uchwały nr LVII/469/2022 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2022 r.  
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2023oraz § 5 uchwały nr LVII/468/2022 Rady Miejskiej 
w Sycowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy 
Syców zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Upoważniam kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków 

bieżących, z wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń. 

2. Upoważniam kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gmina Syców do zaciągania zobowiązań  
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 
ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 2. 
Upoważnienia dotyczą następujących jednostek: 

1) Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie, 
2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie, 
3) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie, 
4) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sycowie, 
5) Szkoła Podstawowa w Drołtowicach, 
6) Szkoła Podstawowa w Działoszy, 
7) Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej, 
8) Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Koszałka Opałka w Sycowie, 
9) Publiczne Przedszkole Nr 2 Misia Uszatka w Sycowie, 
10) Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie, 
11) Żłobka Miejskiego w Sycowie, 
12) Centrum Usług Wspólnych w Sycowie, 
13) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie. 

 
§ 3. 

Kierownicy jednostek organizacyjnych w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany w planie finansowym 
jednostki zawiadamiają Burmistrza Miasta i Gminy o dokonanych zmianach. 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia z mocą obowiązującą do 01 stycznia 2023 r. 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy 
 

Dariusz Maniak 
 

 

Sporządziła:   Radca prawny: 

B. Solecka   M. Nogala 

 



Uzasadnienie  

Korzystając z zapisu § 16 pkt 6 uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr LVII/469/2022 
z  dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy  Syców na rok 2022 oraz  uchwały Rady 
Miejskiej w Sycowie nr  XLI/289/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia jednostek 
budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców, które gromadzą dochody na 
wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania 
planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie  
i ich zatwierdzania. 

 

 


