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ZARZĄDZENIE NR 82.2021 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia  9 września 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19  - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 

 

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

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy  

o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 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. 1.Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021. 

 

2. Ustalenie planu finansowego następuje w zakresie przychodów, dochodów i wydatków 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 19.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 lutego 2021 r.  

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sieroszewice. 

 

§ 4. Zarządzenie wraz z załącznikiem wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 
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UZASADNIENIE 

 

do Zarządzenia nr 82.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 września 2021 roku  

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków  

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  

na rok 2021 

 

 Gmina Sieroszewice uzyskała środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych – Program Wsparcia Gmin Popegeerowskich, które zgodnie  

z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju zostały wprowadzone do budżetu Gminy Uchwałą Nr 

XXVI/238/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2021 roku. Otrzymane środki  

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Program Wsparcia Gmin Popegeerowskich 

zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. ”Modernizacja stacji uzdatniania wody  

w miejscowości Psary, polegająca na budowie rezerwowej stacji uzdatniania wody wraz ze 

zbiornikami wody uzdatnionej”.  

W związku z podjęciem w/w uchwały niniejszym zarządzeniem ustala się plan finansowy dla 

wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych na rok 2021 w zakresie przychodów, dochodów i wydatków nimi 

finansowanych. 

Plan finansowy w zakresie przychodów stanowią środki otrzymane i niewykorzystane  

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020 w kwocie 2.005.157,91 zł  

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Latowice II 

etap”. 

 

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 

 

 


