
Zarządzenie Nr 0050.28.2021 
Wójta Gminy Słubice 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.144.2020 Wójta Gminy Słubice z 

31 grudnia 2020 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla 

wydzielonego rachunku środków 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 2021 r. poz. 305) oraz art. 65 ust 11 i 12 ustawy 

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

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C O V I D - 1 9 , innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U . z 2020 r. poz. 568 ze zm. 1 ) , zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Zmianie ulega załącznik do Zarządzenia Nr 0050.144.2020 Wójta Gminy Słubice 

z dnia 31 grudnia 2020 r. pn. „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku bankowego 

przeznaczonego do gromadzenia dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych", zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Słubice. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

' Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2020 r., poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 174w7poz. 2157, poz. 2255. 



Załącznik 

do Zarządzenia Nr 0050.28.2021 

Wójta Gminy Słubice 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

Plan finansowy dla rachunku środków pochodzących 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

1. Plan w zakresie przychodów w 2021 r, 

§ Nazw a Plan 

905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 

w odrębnych ustawach 

500 000,00 

Razem: 500 000,00 

2. Plan dochodów w 2021 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 

400 000,00 

Razem: 400 000,00 



3. Plan w zakresie wydatków w 2021 r. 

Dział Rozdział § Nazwa Plam 

400 40002 6050 Budowa SUW wra 

w Alfonsowie 

z z ujęciem wód podziemnych 900 000,00 

Razem: 900 000,00 



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 w wysokości 500.000,00 zł zostały wprowadzone do budżetu gminy 

Słubice w 2020 r. Uchwałą Nr XVII/127/2020 Rady Gminy Słubice 

z dnia 23 września 2020 r., na realizację zadania pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód 

podziemnych w Alfonsowie". 

Do 31 grudnia 2020 r., powyższe środki nie zostały wydatkowane, jak również nie zostało 

wykonane zadanie. 

W dniu 3 marca 2021 r., Uchwałą Nr X X I I I . 161.2021 Rady Gminy Słubice zmieniającą 

Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł zostały włączone do budżetu gminy po stronie 

przychodów w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach i po stronie wydatków przeznaczone na 

wykonanie zadania pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie". 

W dniu 14 kwietnia 2021 r. Uchwałą Nr X X I V . 168.2021 Rady Gminy Słubice zmieniającą 

Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021 zostały włączone środki z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400.000,00 zł (kolejne rozdanie) po stronie 

dochodów i po stronie wydatków przeznaczając je na realizację 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. 


