UCHWAŁA NR 136/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 1 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele
związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z późn. zm.) oraz art. 65 pkt 11-12 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.) uchwala się:
§ 1.
1. Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
2. Ustalenie planu finansowego następuje w zakresie dochodów i wydatków,
z uwzględnieniem finansowania inwestycji w 2021 r.
§ 2.
1. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:
dział
758

rozdział
75816

paragraf
6290

okres realizacji
2020

kwota
873 123

2. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:
dział
600

rozdział
60014

paragraf
6050

okres realizacji
2021

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Starosta
(-)
Jacek Gross

kwota
873 123

UZASADNIENIE
Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 136/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem
COVID-19.
Powiat Nowodworski uzyskał środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, które wprowadzone zostały do budżetu Powiatu zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Rozwoju. Wymagają one zastosowania odpowiednich mechanizmów
ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 pkt 11 i pkt 12 ustawy z dnia 31 m1rca 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.
Z regulacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wynika, że Zarząd Powiatu
opracowuje plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym zgromadzone
są środki z Funduszu i przeznacza na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19
w ramach planu finansowego tego rachunku. Na mocy niniejszej uchwały ustalono plan
finansowy dla rachunku wydzielonego otrzymanych środków.

Środki zostaną przeznaczone na zadanie pn.” Budowa zatok parkingowych wzdłuż drogi
2324G w miejscowości Jantar”. Inwestycja spełnia więc wymóg wydatkowania środków
na zadanie 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).
Inwestycja będzie prowadzona w 2021 r., dlatego też plan wydatków przewiduje
wydatkowanie środków w 2021 r.
Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta
(-)
Jacek Gross

