
Zarządzenie Nr 0050.144.2020 
Wójta Gminy Słubice 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

w sprawie: ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku ś rodków 

pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U . z 2019 r. poz. 1869 ze zm. 1 ) oraz art. 65 ust 12 i 13 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. 2 ) , zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku bankowego 

przeznaczonego do gromadzenia dochodów pochodzących z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatkowania środków na cele związane 

z przeciwdziałaniem COVID-19 , zgodnie z załącznikiem do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Ustala się dla dochodów i wydatkowania środków rachunek bankowy 

o numerze: 

09 9042 1026 0840 0101 2000 0250 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Słubice. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

m 

1 Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz.jWpoz. 374, poz. 568, 
poz. 695, poz 1175, poz. 2320, Dz. U. z 2019 r., poz. 1622, poz. 2020. / / 

2 Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2020 r., poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. Ipl, poz. 2255. 



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 0050.144.2020 
Wójta Gminy Słubice 
z dnia 31 grudnia 2020 r. 

Plan finansowy dla rachunku środków pochodzących 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

1. Plan w zakresie dochodów w 2020 r. 

Dział Rozdział § Nazwa Plan 

758 75816 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł 

500 000,00 

Razem: 500 000,00 

2. Plan w zakresie wydatków w 2020 r. 

Dział Rozdział § Nazwa Plan 

400 40002 6050 Budowa SUW wra 

w Alfonsowie 

z z ujęciem wód podziemnych 500 000,00 

Razem: 500 000,00 



Uzasadnienie 

Gmina uzyskała środki finansowe z|Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jak 

wskazano na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju - środki przekazane przez rząd 

będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę dróg, przedszkoli, 

a także inne niezbędne lokalne działania. 

Otrzymane środki zostały wprowadzone do budżetu gminy Słubice Uchwałą 

Nr XVII/127/2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 września 2020 r. 

Wymagają one jednak zastosowania odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które 

zostały określone w art. 65 ust. 12-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

0 szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

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

kryzysowych oraz niektórych innych ustawj Ze wskazanych regulacji prawnych wynika zaś, 

że: 

„12. Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki 

z Funduszu na wydzielonym rachunku^ dochodów i przeznaczają na wydatki związane 

z przeciwdziałaniem COYID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. 

13. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują 

środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 12. " 

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

wydzielonego rachunku środków przeznaczonych na działania związane z przeciwdziałaniem 

COVID-19, na mocy niniejszego zarządzenia ustalono taki plan finansowy. 

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie zadania pn. „Budowa SUW wraz 

z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie". Inwestycja spełnia więc 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). 

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszego zarządzenia było konieczne 

i uzasadnione. 


