
ZARZĄDZENIE NR 24/2021 

WÓJTA GMINY BOROWIE 
z dnia 25 marca 2021 roku 

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na 2021 rok 

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

Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 65pk 11-13 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.) – Wójt Gminy zarządza, co nastepuje: 

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

dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu 

„Wspieraj Seniora” na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się 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 realizacje 

Programu „Wspieraj Seniora”. Program adresowany jest do seniorów, którzy pozostaną w 

domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19 oraz dla osób poniżej 70 roku życia, 

którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19, w przypadku braku 

możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu 

zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. 

Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu. 

Otrzymane wsparcie finansowe, zostało przekazane przez MUW n wyodrębniony rachunek 

bankowy dochodów 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. 


