
ZARZĄDZENIE NR 77.2022 
RADY GMINY GRĘBOCICE 

z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonych rachunków środków 
gromadzonych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVD-19 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz uchwały na 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizacje 
zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego ( M. P. z 2020r. poz. 662 i 1011 ), w związku 
z art. 65 pkt 11-12 ustawy z 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. Ustala się plan finansowych wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu 
inwestycji lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2. Ustala się plan finansowych wydatków dla wydzielonego rachunku środków na sfinansowanie usług 
zdrowotnych dla mieszkańców finansowane z nagrody otrzymanej w konkursie „Rosnąca odporność” ze 
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 3. Ustala się plan finansowych wydatków dla wydzielonego rachunku środków na sfinansowanie zadania 
pn. „Laboratoria Przyszłości” finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 
3. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania: 

- § 1. od 01.01.2022 r. 

- § 2 od 15.02.2022 r. 

- § 3 od 15.03.2022 r. 

 

   

Wójt Gminy Grębocice 
 
 

Roman Jabłoński 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 77.2022 

Rady Gminy Grębocice 

z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

Plan finansowych wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu inwestycji 
lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

dział rozdz par. Treść 2022 

 

010 

600 

 

01010 

60016 

 

6050 

6050 

 

 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębocicach 

Przebudowa ul. Irysowej koło cmentarza w m. Grębocice oraz budowa drogi 

na osiedlu mieszkaniowym w m. Grębocice ul. Irysowa 

 

 

1 502 165,08 

85 733,67 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 77.2022 

Rady Gminy Grębocice 

z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

Plan finansowych wydatków dla wydzielonego rachunku środków na usługi zdrowotne dla mieszkańców 
gminy, finansowane z nagrody otrzymanej w konkursie „Rosnąca odporność” ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 2. 

dział rozdz par. Treść 2022 

 

851 

 

 

85121 

 

4280 

 

Zakup usług zdrowotnych 

 

 

1 000 000,00 
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 77.2022 

Rady Gminy Grębocice 

z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

Plan finansowych wydatków dla wydzielonego rachunku środków na sfinansowanie zadania p.n. 
”Laboratoria Przyszłości” finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

dział rozdz par. Treść 2022 

 

801 

 

 

80101 

 

 

4240 

 

 

Zakup środków dydaktycznych i książek - Szkoła Podstawowa Grębocice 

 

 

104 400,00 
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