
Zarządzenie Nr 0050.31.2021 

Wójta Gminy Słubice 

z dnia 23 kwietnia 2021 r. 

w sprawie: ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 dla zadania 
pn. „Wspieraj Seniora". 

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U . z 2021 r. poz. 305) oraz art. 65 ust 11 i 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. 1), zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów dla środków 
pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Ustala się dla dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID - 19 rachunek bankowy o numerze 72 9042 1026 0840 0101 2000 0280 oraz 
do wydatkowania rachunek bankowy o numerze 90 9042 1039 0840 1052 2000 0010. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

1 Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2020 r., poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2\pl, poz. 2255 



Załącznik 

do Zarządzenia Nr 0050.31.2021 

Wójta Gminy Słubice 

z dnia 23 kwietnia 2021 r. 

Plan finansowy dla rachunku środków pochodzących 

z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na 

realizację zadania pn. „Wpieraj Seniora" 

1. Plan dochodów w 2021 r. 

Dział Rozdział § Nazwa Plan 

852 85295 2700 

Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 

5.842,00 

Razem: 
5.842,00 

2. Plan wydatków w 2021 r. 

Dział Rozdział § Nazwa Plan 

852 85295 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.800,00 

852 85295 4110 Składki na ubezp leczenia społeczne 861,00 

852 85295 4120 Składki na Fundu 
Solidarnościowy 

sz Pracy oraz Fundusz 118,00 

852 85295 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63,00 

Razem: 5.842,00 



Uzasadnienie 

Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 

Wydziału Polityki Społecznej WPS-I.946.10.328.2021.AM z dnia 4 marca 2021 r. 

w związku z art. 65 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 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.) Gmina Słubice otrzymała środki 

finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19. Środki zgodnie 

z pismem wydatkowane będą przez jednostkę organizacyjną (Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Słubicach) na realizację usług wsparcia na rzecz seniorów, jako 

grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem 

S A R S - CoV - 2 pn. „Wspieraj Seniora" 

Otrzymane środki gmina przekazała z rachunku o numerze 

72 9042 1026 0840 0101 2000 0280 jednostce organizacyjnej (Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Słubicach) na realizację powyższego programu 

(poprzez zasilenie) na rachunek o numerze 90 9042 1039 0840 1052 2000 0010. 


