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Zarz~dzenie Nr 0050.100.2021 


W6jta Gminy Siubice 


z dnia 26 listopada 2021 r. 


w sprawle: 	 zmiany Zarz~dzenia Nr 0050.29.2021 Wojta Gminy Siubice z dnia 

21 wrzesnia 2021 r., w sprawie ustalenia planu finansowego dla 
rachunku srodk6w pochodz~cych z Funduszu Przeciwdzialania 
COVID - 19 dla zadania pn. "Transport osob maj~cych trudnosci 
w samodzielnym dotarciu do punkt6w szczepien przeciwko wirusowi 
SARS -CoV - 2". 

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. l
) oraz art. 65 ust IIi 12 ustawy 

z 3 I marca 2020 r. 0 zmianie ustawy 0 szczegolnych rozwi'lzaniach zwi'lzanych 

z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVlD-19, innych chorob 

zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.2), zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1 

Dokonuje siy zmian w planie finanso\}'ym dla wydzielonego rachunku dochodow dla 

srodkow pochodz'lcych ze srodkow Funduszu Przeciwdzialania COVID - 19, zgodnie 

z za1'lcznikiem do niniejszego zarz'ldzenia. 

§2 

Wykonanie zarz'ldzenia powierza siy Skarbnikowi Gminy. 

§3 

Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

I Zmiafll; ustawy opublikowano w Oz. u. z 2021 r., poz. 1535, pOZ. 1773. 


2 Zmian~ ustawy opublikowano w Oz. U. z 2020 r., poz. 695. pOZ. 1086, pOZ. 1262, poz. 1478, pOZ. 1747, poz. 2157, pOZ. 2255, poz. 1535 . 




Zalqcznik 

do Zarzqdzenia Nr 0050.100.2021 

W6jta Gminy Slubice 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

Plan finansowy dla rachunku srodk6w pochodz~cych 

z Funduszu Przeciwdzialania COVID - 19 

1. Plan dochod6w w 2021 r. 

Dzia 
I 

Rozdzia 
I 

§ Nazwa Plan 

851 85195 2180 
Srodki z Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 
na finansowanie lub dofinansowanie realizacj i 
zadan zwiqzanych z przeci wdzialaniem 
COVID-19 

5.800,00 

Razem: 
5.800,00 

2. Plan wydatk6w w 2021 r. 

I 

Dzia 

I 

Rozdzia 

I 

§ 
I 

Nazwa Plan 

851 85195 4210 Zakup material6w i wyposaZenia 5.800,00 

Razem: 5.800,00 

mg 



• 


Uzasadnienie 

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w zwi,!zku z art. 65 ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r., 0 szczegolnych rozwi,!zaniach zwi,!zanych z zapobieganiem, 

przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz 

wywolanych nlml sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Gmina Slubice otrzyma wsparcie finansowe ze 

srodkow Funduszu Przeciwdzialania COVID - 19. 

Srodki zgodnie z wytycznymi, planuje siy przeznaczyc na zorganizowanie 

transportu (dowozu) do punktow szczepien przeciw wirusowi SARS - CoY - 2 osob 

niepelnosprawnych, maj,!cych obiektywne i niemozliwe do przezwyciyzenia we 

wlasnym zakresie trudnosci w samodzielnym dotarciu do punktow sczepien, osob 

powyzej 70 roku zycia maj,!cych obiektywne i niemozliwe do przezwyciyzenia we 

wlasnym zakresie trudnosci z samodzielnym dotarciem do punkow szczepien oraz 

w zwi,!zku z organizacj,! telefonicznego punktu zgloszen potrzeb transportowych oraz 

informacji 0 szczepieniach przeciwko SARS - CoY - 2 (infolinia) lub gminnego 

stanowiska koordynatora do spraw szczepien przeciwko wirusowi SARS - Co V - 2. 

Gmina otrzymala srodki jako refimdacjy poniesionych wydatkow na rachunek 

bankowy 51 9042 1026 0840 0101 2000 0270, z ktorego otrzymane srodki przekazala 

na rachunek podstawowy 0 numerze 53 9042 1039 08400101 20000010. 

, 1 f1\nki 




