
 

ZARZĄDZENIE NR 61.2021 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia  16 czerwca 2021 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku 

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 

 

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. 11-12 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. W zarządzeniu nr 45.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 

ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany: 

1. Ustala się plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2021 dla wydzielonego rachunku 

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2021 dla wydzielonego rachunku 

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sieroszewice. 

 

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

do Zarządzenia nr 61.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 czerwca 2021 roku  

zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego 

rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 

 

 Na podstawie Uchwały nr XXV/233/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 

2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 dokonano zmian dochodów  

i wydatków  dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy 

Sieroszewice na rok 2021. 

 

 Regulacje określone w art. 65 pkt. 11-12 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 wymagają, aby opracować plan finansowy dla rachunku dochodów  

i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Na mocy niniejszego zarządzenia 

ustalono plan finansowy dla rachunku wydzielonego dla otrzymanych środków. 

 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 


