
ZA~ZĄ~ POWIATU
W2rsyawsk~ct;uZachocJniego

Uchwała Nr ....12021
Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z dnia .„~. ... stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920), art. 65 ust.1 1 i 12 ustawy z dnia 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 9, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz 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), uchwala się, co
następuje:

51. 1. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków pochodzących
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, określony w załączniku nr I do
niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją inwestycji wyszczególnionych w załączniku
dokonuje się w ciężar rachunku bankowego wydzielonego do obsługi Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

5 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta: Wojciech Biała

Członkowie Zarządu:

Wiesław Pszczółkowski,

Stanisława Milej - Misztal.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniegó:

Starosta: Jan żychliński

Romuald Reszka....



Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Nr...”5 /2021
z dnia ..)Ą,.Q „stycznia 2021r

Plan przychodów Rzędowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków nimi
finansowanych w 2021 roku

Przychody

Paragraf Treść Plan

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

905 odrębnych ustawach 3 667 183,44
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W datki

Dział I~nI
601 raussirtl : MOść

Paragrafi Treść I Plan

;~„uc~e •awiatowe
2 187 183 4Ł

„2 1.81i8344

6050 I Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 187 183,44
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124 W ul. .

Spacerowej w m. Borzęcin Duży, na odcinku od
drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku
północnym; dl. ok. 1100mb., gin. Stare Babice 1 500 000,00
Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr
4115W na odcinku Czarnów — Gawartowa
Wola od!. ok 2 300 mb w gminie Leszno 687 183,44
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6S50 ji~ydatki inwestycyjne jednostek budżet.wych 1 480 000,00
Modernizacja zespołu boisk sportowych wraz z
montażem hali pneumatycznej w Zes~nle Szkół
nr 1 w Błoniu 1 480 000,00



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 65 ust Iii 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 ze zm.) zarząd
jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do opracowania planu
finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację określonych w załączniku zadań
inwestycyjnych.
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