
ZARZĄDZENIE Nr )&?&{... 

WÓJTA GMINY GZY 

z dnia . r.

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 2/2021 Wójta Gminy Gzy z dnia 7 stycznia 
2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów 
pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COYID-19

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na 
realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r. 
poz. 662 z późn. zm.) w związku z art. 65 ust. 11 i 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 z późn. 
zm.), zarządzam co następuje:

§1. Zmienia się załącznik do Zarządzenia Nr 2/2021 Wójta Gminy Gzy z dnia 7 stycznia 
2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów 
pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i nadaje mu się treść 
według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

r



Załącznik do 

Zarządzenia Nr 

Wójta Gminy Gzy 

z dnia 3.Q <olu*

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2022

Stan środków na dzień 1 stycznia 2021 r. - 1 500 608,75 zł

Dochody w roku 2021

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan w zł
758 75816 6290 Dofinansowanie ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych

500.000,00

758 75816 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 950,00
758 75816 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na finansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych związanych z 
przeciwdziałaniem COYID-19

90.000,00

Wydatki w roku 2021

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan w zł
700 70005 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych -  Termomodemizacja 
budynków użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Gzy

85.000,00

700 70005 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych -  Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Przewodowie 
Poduchownym

500.950,00

801 80101 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych

90.000,00

Wydatki w roku 2022

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan w zł
700 70005 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych -  Termomodemizacja 
budynków użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Gzy

1.415.608,75


