
ZARZĄDZENIE NR 44.2021 
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 31 marca 2021 r. 
 

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku 
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice 

 za 2020 rok 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 65 ust. 13 ustawy 

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) zarządza się co następuje: 

 

§ 1.Przekazuje się Radzie Gminy Sieroszewice informację o wykonaniu planu 

finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  

pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 rok, 

stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§  2. Traci moc zarządzenie nr 17.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 stycznia 

2021 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego 

rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za 

2020 rok. 

 

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Wójt Gminy 
/-/ Anatol Piaskowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 

do Zarządzenia nr 44.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2021 
roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego 

rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice 
za rok 2020 

 

 Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Wójt 

Gminy zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Gminy informacji o wykonaniu planu 

finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19. Gmina Sieroszewice w 2020 roku otrzymała środki z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych wspierające zadania inwestycyjne w kwocie 2.500.000,00 zł. 

W związku z powyższym przedkłada się Radzie Gminy Sieroszewice informację 

z wykorzystania w/w środków, które zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne.  

 

Powodem wydania zarządzenia jest konieczność aktualizacji danych zawartych  

w załączniku do zarządzenia nr 17.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia  

27 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu 

finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy 

Sieroszewice za 2020 rok. 

 

 
 
 

Wójt Gminy 
/-/ Anatol Piaskowski 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                         Załącznik do Zarządzenia nr 44.2021  

Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2021 r. 

 

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU 

ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  

GMINY SIEROSZEWICE ZA 2020 ROK 

 

DANE OGÓLNE 

 

1. Plan finansowy rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy 

Sieroszewice za 2020 r., ustalony Zarządzeniem Nr 117.2020 Wójta Gminy Sieroszewice  

z dnia 29 grudnia 2020 r. wynosił: 

 

- plan dochodów         500.000,00 zł 

   w tym dochody majątkowe       500.000,00 zł 

 

- plan wydatków         500.000,00 zł 

  w tym wydatki majątkowe        500.000,00 zł 

 

 

2. Rzeczywiste wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za 2020 r. kształtowało się następująco: 

 

- wykonanie planu dochodów               2.500.000,00 zł 

  w tym dochody majątkowe                2.500.000,00 zł 

 

- wykonanie planu wydatków       494.842,09 zł 

  w tym wydatki majątkowe         494.842,09 zł 

 

3. Niewykorzystane środki Funduszu Przeciwdziałania  

COVID-19 Gminy Sieroszewice za 2020 r. wyniosły:           2.005.157,91 zł 

 

 

DOCHODY 

 

Plan wynosi 500.000,00 zł. 

Wykonanie wynosi 2.500.000,00 zł co stanowi 500% planu. 

 

Dział  Rozdział  Paragraf  Treść  Plan  Wykonanie 

758     Różne rozliczenia 500 000,00 2.500.000,00 

  75816   Wpływy do rozliczenia 500 000,00 2.500.000,00 

    

6290 

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów 

(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych , związków 

powiatów),samorządów 

województw, pozyskane z innych 

źródeł  

 

500.000,00 

 

 

2.500.000,00 

 



 

Realizacja dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” dotyczy wpływu środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych Gminie Sieroszewice. 

Gmina otrzymała środki w II transzach. Dofinansowanie w wysokości 500.000,00 zł wpłynęło 

31.08.2020 r. natomiast 2.000.000,00 zł  - 11.12.2020  r.  

Druga transza środków została wprowadzona do budżetu gminy po stronie przychodów 

03.02.2021 r., z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne, realizowane w 2021 roku tj. Budowę 

kanalizacji sanitarnej w m. Latowice. 

 

WYDATKI  

 

Plan wynosi 500.000,00 zł. 

Wykonanie wydatków wynosi 494.842,09 zł co stanowi 99% planu. 

 

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach jest następująca: 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 

010   Rolnictwo i łowiectwo 335.000,00 330.193,93 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi 

335.000,00 330.193,93 

   

6060 

Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych  

335.000,00 330.193,93 

   Zakup sitopiaskownika do 

oczyszczalni ścieków w Rososzycy  

335.000,00 330.193,93 

600   Transport i łączność  122.000,00 121.798,16 

 60016  Drogi publiczne gminne  122.000,00 121.798,16 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych  

122.000,00 121.798,16 

   Przebudowa drogi gminnej w m. 

Zamość – gmina Sieroszewice 

122.000,00 121.798,16 

750   Administracja publiczna  43.000,00 42.850,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu)  

43.000,00 42.850,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych  

43.000,00 42.850,00 

 

   Utwardzenie parkingu przy budynku 

Urzędu Gminy  

43.000,00 42.850,00 

Razem: 500.000,00 494.842,09 

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  

Plan 335.000,00 zł, wykonanie 330.193,93 zł co stanowi 99% planu. 

Wydatki dotyczą zakupu sitopiaskownika  do oczyszczalni ścieków w Rososzycy za kwotę 

322.813,93 zł oraz kosztów opracowania specyfikacji technicznej i części kosztowej  

dla w/w zakupu inwestycyjnego w kwocie 7.380,00 zł. 

Dział 600 Transport i łączność 

Plan 122.000,00 zł, wykonanie 121.798,16 zł co stanowi 99,8% planu. 

Wydatki dotyczą inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości 

Zamość. 

Dział 750 Administracja publiczna  

Plan 43.000,00 zł, wykonanie 42.850,00 zł co stanowi 99,7% planu. 

Wydatki dotyczą inwestycji polegającej na utwardzeniu parkingu przy budynku Urzędu 

Gminy w Sieroszewicach. 


