
ZARZĄDZENIE  NR 33/2021 

WÓJTA GMINY BOROWIE 
z dnia 28 kwietnia 2021 roku 

 

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów na 2021 rok,  wydzielonego dla 

środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Transport  osób 

mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych  

i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4  ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 65 pkt 11-13 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 z późn. zm.) 

– Wójt Gminy zarządza, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku 

dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację za-

dania pn. Transport  osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb 

transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na 2021 rok, 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Borowie. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Gmina uzyskała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refunda-

cję wydatków ponoszonych na realizację zadania transportu (dowozu) do punktów szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  osób niepełnosprawnych, mających obiektywne i niemoż-

liwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów 

szczepień, osób powyżej 70 roku życia mających trudności z samodzielnym dotarciem do punk-

tów szczepień oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i 

informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

Otrzymane środki finansowe,  przekazywane są przez MUW na utworzony na powyższy cel 

wyodrębniony rachunek bankowy dochodów Gminy w cyklach miesięcznych, jako refundacja 

faktycznie poniesionych wydatków. 

Otrzymane środki zostały wprowadzone do budżetu gminy, zgodnie z wytycznymi Ministra 

Finansów. Wymagają one jednak zastosowania odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, 

które zostały określone w 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. 

Powyższe regulacje wymagają, aby wójt gminy opracował plan finansowy dla rachunku 

dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 
do Zarządzenia nr 33/2021 

Wójta Gminy Borowie 
z dnia 28 kwietnia 2021 roku 

 

Plan finansowy   wydzielonego rachunku bankowego środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 realizację zadania pn. Transport  osób mających trudności 

w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz 

organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji  

o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na 2021 rok 
 

DOCHODY 

        

Plan na 2021 rok Dział Rozdział § Wyszczególnienie  

        

851     Ochrona zdrowia 16 499.00 

  85195   Pozostała działalność 16 499,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 16 499,00 

Razem dochody: 16 499,00 

WYDATKI 

        

Plan na 2021 rok Dział Rozdział § Wyszczególnienie  

        

851     Ochrona zdrowia 16 499.00 

  85195   Pozostała działalność 16 499,00 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 

10 037,65 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 716,45 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soli-

darnościowy 
245,90 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 499,00  

Razem wydatki: 16 499,00 
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