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Wójta Gminy Krasocin z dnia 31 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dla wydzielonych środków pochodzących z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 

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) 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 

ze zm), zarządzam co następuje: 

1. W Urzędzie Gminy Krasocin prowadzi się  wyodrębnioną  dokumentację  księgową  oraz 

wyodrębnioną  ewidencję  księgową  w zakresie dochodów, wydatków realizowanych inwestycji 

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przy wykorzystaniu systemu 

księgowego Puma - FK Urzędu Gminy, jako zadania oznaczonego liczbą  „C" - wydatki 

Funduszu Inwestycji Lokalnych (FIL). 

2. Ewidencję  księgową  dochodów i wydatków do FIL realizuje się  zgodnie z wykazem i 

zasadami funkcjonowania kont przyjętymi w Urzędzie Gminy w zakresie koniecznym dla 

prawidłowego prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdań  budżetowych 

1 finansowych. 

3. Ustała się  plan finansowy dla środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych na rok 2021, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 09/20 

Wójta Gminy Krasocin z dnia 31 grudnia 2020 r. 

Plan finansowy dla środków Rządowego Funduszu Inwestycyjnego Lokalnych dla Gminy 
Krasocin na rok 2021. 

Przychody 2021r. 

905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków 
nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach. - plan 2.074.770 zł  

Wydatki 2021 r. 

Dział  700 - Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział  70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 1.495.134 zł  

Dział  900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział  90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg 

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 231.924 zł  

6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 347.712 zł  
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