
ZARZĄDZENIE Nr 102/2020 

WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA  

z dnia 6 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele 

związane z przeciwdziałaniem COVID-19 

    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 713) oraz art. 65 pkt 11-12 ustawy z 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.1) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

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

finansowania inwestycji w 2020 roku oraz w 2021 roku. 

§ 2. 1. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco: 

dział rozdział § rok realizacji kwota 

758 75816 6290 2020 772.003,00 zł 

2. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco: 

dział rozdział § rok realizacji kwota 

010 01010 6050 2020 110.430,00 zł 

010 01042 6050 2020 75.000,00 zł 

010 01095 6050 2020 39.000,00 zł 

600 60016 6050 2020 347.573,00 zł 

600 60016 6050 2021 200.000,00 zł 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                   Wójt Gminy  

 

                 Andrzej Pollak  

 

 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747. 



 

UZASADNIENIE 

 

Gmina uzyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które 

wprowadzone zostały do budżetu gminy, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju. 

W odniesieniu do tych środków wymagane jest zastosowanie odpowiednich mechanizmów 

ewidencyjnych, które zostały 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.  

Z uwagi na fakt, że ww. regulacje wymagają, aby wójt gminy opracował plan finansowy dla 

rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na mocy 

niniejszego zarządzenia ustalono plan finansowy dochodów i wydatków dla rachunku 

wydzielonego otrzymanych środków. 

Środki zostaną przeznaczone na budowę oraz odbudowę dróg gminnych, modernizację drogi 

śródpolnej, budowę sieci wodociągowej i urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego. 

Inwestycje te spełniają wymóg wydatkowania środków na tzw. zadania majątkowe. Spełniony 

został wymóg z uchwały nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań 

inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662). 

Ww. zadania inwestycyjne będą realizowane w 2020 i w 2021 r., dlatego też plan wydatków 

został utworzony częściowo na 2020 r. (572.003,00 zł) a częściowo na 2021 r. (200.000,00 zł). 

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione. 

 

 


