
ZARZĄDZENIE  NR 49/2022 

WÓJTA GMINY BOROWIE 
z dnia 05 maja 2022 roku 

 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego  rachunku  środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Korpus Wsparcia Seniorów 

 

 

 

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

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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.) 

–zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ustalam plan finansowy na 2022 rok dla wydzielonego  rachunku  środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Korpus Wsparcia Seniorów, stanowiący 

załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Wójt Gminy 

  mgr inż. Wiesław Gąska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Gmina uzyskała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.  

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej 

przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy Borowie, 

wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa 

oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych 

przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły: 

 Moduł I, którego celem będzie zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i wię-

cej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z ro-

zeznanych potrzeb na terenie danej gminy. 
 Moduł II, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodziel-

nego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie 

dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z 

systemem obsługi. 
Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu. 

Otrzymane wsparcie finansowe, zostało przekazane przez MUW na wyodrębniony rachunek 

bankowy  Gminy, utworzony na powyższy cel. 

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 49/2022 

Wójta Gminy Borowie 
z dnia 05 maja 2022 roku 

 
 

Plan finansowy dla wydzielonego  rachunku  środków z Funduszu Przeciwdziałania  

COVID-19 na realizację zadania pn. Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok 

 

 
DOCHODY 

 

Dział Rozdział  § Wyszczególnienie Plan na 2022 rok 

852     Pomoc społeczna   

  85295   Pozostała działalność 9 427.00 

    

2180 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na  fi-
nansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

9 427.00 

Razem dochody: 9 427.00 

 
 
 
 

WYDATKI 
 

Dział Rozdział  § Wyszczególnienie Plan na 2022 rok 

852     Pomoc społeczna   

  85295   Pozostała działalność 9 427.00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 770.14 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 855.28 

    
4120 

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno-
ściowy 

116.86 

    4300 Zakup usług pozostałych 3 684.72 

Razem wydatki: 9 427.00 

 


