
Zarządzenie Nr 107/2020 
Wójta Gminy Ustronie Morskie 

z dnia 25 listopada 2020r.

w sprawie ustalenia plany finansowego dla inwestycji pochodzących ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIVID - 19 , i innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r. poz.568, ze zm.) 
zarządzam, co następuje :

§1. Ustala się rachunek bankowy dochodów o numerze : BS O/Dygowo nr 52 8562 0007 0040 0914 2000 
0740.

§2. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 500.000,00 zł, które przeznacz się na wydatki majątkowe 
Gminy Ustronie Morskie , w ramach planu finansowego tego rachunku stanowiącego załącznik do 
niniejszego Zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

>>igr Bpf/adetd Berkowska



Załącznik do Zarządzenie nr 107/2020 z dnia 25-ll-2020r.

Realizacja inwestycji w 2021r. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rok konto Wyszczególnienie Kwota w zł

2020
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC 2020 ROKU

500 000,00

2021

905
Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako 
nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z 
niewykorzystanych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 
pkt 8 ustawy o finansach publicznych ).

500.000,00

2021

WYDATKI

Dział Rozdział paragraf

630
TURYSTYKA 500 000,00

63095 Pozostała działalność
500 000,000

6050
Budowa zejścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim

500 000,00



Uzasadnienie

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie 
wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego ,w związku 
z art.65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID -19, i innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. poz.568, ze zm.) , 
Gmina Ustronie Morskie otrzymała wsparcie w formie dofinansowania ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w postaci środków finansowych w wysokości 500.000,00 zł.

Gmina przeznacza te środki na wydatek majątkowy realizowany w 2021roku na zadanie pn.:
1. " Budowa zejścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim" w łącznej kwocie 700.000,00 zł (tj. 

500.000,00 wkład z dofinansowania oraz 200.000,00 zł ...środki własne ).

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz projekcie budżetu na 2021 
rok.( załącznik nr 17 do projektu uchwały na 2021r.).


