
Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 29 marca 2021 roku

w spraw.ie-. przedłożenia Radzie Gminy Kroczyce informacji za 2020 rok o wykonaniu planu
finansowego  wyodrębnionego   rachunku,   na   którym  gromadzone  są  środki   Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia s marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713)
i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz art. 65 ust.  13
ustawy  z  dnia  3  marca  2020r.   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.)

Wójt Gminy Kroczyce

zarządza

§1

Przekazać Radzie Gminy Kroczyce informację za 2020 rok o wykonaniu  planu finansowego rachunku, na którym

gromadzone   były   środki   Funduszu   Przeciwdziałania   COVID   -   19,   zgodną   z   załącznikiem   do   niniejszego
zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik

do Zarządzenia nr 27/2021 Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 29 marca 2021r.

lNFORMACJA ZA 2020 ROK 0 WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU,

NA KTÓRYM GROMADZONE BYŁY ŚRODKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

W ubiegłym  roku  Rada  Ministrów podjęła  Uchwałę z dnia  23  lipca 2020r.   sprawie wsparcia  na  realizację zadań

inwestycyjnych  przez jednostki  samorządu  terytorialnego  (MP  2020  poz.  662  ze  zm.).  Na jej  podstawie  część

środków Funduszu  Przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 3 marca 2020r.  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.) przeznaczono na utworzenie Rządowego Funduszu  lnwestycji  Lokalnych (FIL). Zgodnie z

w/w  uchwałą jednostki  samorządu  terytorialnego  z  uzyskanych  środków  mogą  sfinansować  do  końca  2022r.

wyłącznie wydatki majątkowe.

Gmina  Kroczyce w ramach środków, o których mowa w §2 ust.1 uchwały na wyodrębniony rachunek bankowy

otrzymała  w  2020r.  kwotę 911.374,00  zł.  Środki  te w 2020r.  zostały wydatkowane w  kwocie  118.850,92  zł na

dofinansowanie zadania  pn. BŁłdowo os'w/.et/en/.o przy u/. Sł.enkł.ewł.czo w m.  Kroczyc€ (łączna wartość nakładów

finansowych wyniosła  123.615,43 zł).

Pozostała  na  koniec  roku  kwota  792.523,08  zł  została  zaplanowana  w wydatkach  roku  2021.  na  następujące

zadania inwestycyjnel:

Przebudowa ulicy Przybyszów w m. Kroczyce

Przebudowa drogi Pradła-Bugaj

Przebudowa drogi w m. Gołuchowice

Przebudowa ulicy Polnej w Kroczycach

Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Kroczycach

380 288,91 zł

177 435,14 zł

106 981,62 zł

108 697,64 zł

19 119,77 zł

Ponadto, ze środków o których mowa w §2 ust. 3 uchwały, Gmina  Kroczyce pozyskała kwotę 1.962.000,00 zł na

dofinansowanieplanowanejinwestycjipn.Rozbudowooczy5zczo/n/.s'c/.ekówwKo5tkow/.coch.Środkiteniezostały

wprowadzone do budżetu w roku 2020. Wpłynęły one na wyodrębniony rachunek w grudniu 2020r.

W  2021r.  stanowią  one  przychody  z  niewykorzystanych  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  budżetu,

wynikających  z  rozliczenia  dochodów  i  wydatków  nimi  finansowanych  związanych  ze  szczególnymi  zasadami

wykonywania budżetu. Będą one przeznaczone na planowane wydatki w roku 2021 -450.000,00 zł2 oraz w roku

2022 -1.512.000,oo zł3.

1 Dane aktualne na dzień opracowania informacji, tj. 29 marca 2021r.
2  Uchwała  nr 189/XXV/2021  Rady Gminy Kroczyce z dnia  11  marca  2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce  na

2021 rok.
3 Uchwała nr 191/XXV/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 marca 2021r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr 166/XxllI/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia  14 grudnia 2020 roku



Planowane   i   zrealizowane  w   2020r.   dochody  z   Funduszu   Przeciwdziałania   COVID-19   w   ramach   Rządowego   Funduszu

lnwestycji Lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Dział       Rozdział           §                                                                Treść                                                                      Plan                        Wykonanie                  %

758                                               Różne rozliczenia                                                                                       911374,00 zł         2 873 374,Oo zt    315,28%

75816                         Wpływy do rozliczenia                                                                           911374,Oo zł         2 873 374,00 zł

Środki   na   dofinansowanie   własnych   inwestycji   gmin,

6290      ::zzeycs:kwa:ze,ałaznjaj:%yvc.hD.ź::d(enłab;r  ,ś.r°§d2kjust:Ułndpućz:          9ii 374,oo zł             gii 374,oo zł

Uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23.07.2020r.)

Środki   na   dofinansowanie   własnych   inwestycji   gmin,

6290      3:zzeycsjkwa:ze,ałazn,a j::yvc,hD. źłrśd(:łabó-r  , ,ś:°§d2kj usfułndpućz: -zł                 1962000,00

Uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23,07.2020r.)

Planowane i zrealizowane w 2020r. wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu

lnwestycji Lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Dział       Rozdział           §                                                                Treść                                                                      Plan                        Wykonanie                  %

900                                               Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                              118 850,92 zł             118 850,92 zł    100,00%

90015                         0świetlenie ulic, placów i dróg                                                            118 850,92 zł             118 850,92 zł

6o5o    #wd,.:t,}:i:.aw;:Wyc:j.n;;::*;e°;t,.:5ob:d#,#c-eB"dbw°       ii8 85o,92 zt         ii8 85o,92 zł


