
Zarz~dze llll fte NIr ~W50 .34.2022 

W 6jta G Il1lllHIl1lY S~1illlb nlCle 

z dllll fta 5 ll1lllaja 2W22 Iro 

w spraWle: 	 1.B.stalenia pianu fililansJwego dlRa racllmnku §Irodk6w jpolCll1lodlz2lcycll1l 

z Funduszu przeci1 dziaiania COVID 19 <li la zadall1ua 

pO. "Rosn~ca odPorDOSr'''' 

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

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. pot . 305 ze zm. l ) orai art. 65 ust 11 i 12 ustawy 

z 31 marca 2020 r., 0 zmianie ustT Y 0 szczeg61nych rozwiljZaniach zwiqzanych 

z zapobieganiem, przeciwdzialanie~lt i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b 

zakainych oraz wywolanych nimi syt1acj i kryzysowych oraz niekt6rych innych ustaw 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm. 2), za z~dzam, co nast~puje: 

§ 1 

l. 	 Ustala silt plan finansowy dla wyc1fielonego rachunku bankowego przeznaczonego 

do . gromadzenia dochod6w po~rodzqcych z konkursu "Rosnqca odpomosc" 
i wydatkowania srodk6w na cel zwiqzane z przeciwdzialaniem COVID - 19 

w tym: spoleczno - gospodar ze, zgodnie z zalqcznikiem do mmeJszego 

zarzqdzenia. 

2. 	 Ustala silt dla dochod6w i wydatkowania srodk6w rachunek bankowy 

o numerze: 389042 10260840 01 1 2000 0310. 

§2 

Wykonanie zarzqdzenia powierza silt karbnikowi Gminy. 

§3 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

mgrJac 

I Zmianc; ustawy apublikawana w Oz. u. z 2021 r., paJ. 1535, poz. 1773 , paz. 1236, poz. ;535 , poz.I927, p z. 1981 , poz. 2270, 
Oz. U z 2022 r., poz. 583 i paz. 655. 

2 Zmianc; ustawy apublikowana w Oz. U. z 2020 r. , pOll. 695, paz. 1086, paz. 1262, paz. 1478, poz. 1747, poz. 2157, paz. 2255, 
Oz. U. z 2021 r. , poz. 1535, paz. 2368, Dz. U. z 2022 r. , poF. 64, poz. 202. 



Zalqcznik 

do Zarzqdzenia Nr 0050.34.2022 

Wajta Gminy Slubice 

z dnia 5 maja 2022 r. 
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Plan finansowy dla raohunku srodk6w pochodz~cydll 

z konkursu , IRosn~ca odpornosc" 

Plan w zakresie przychodow ~ 2022 r. . 

Przychody jednostek I samorz'!-du terytorialnego 
z niewykorzystanych srod~bw pieniyznych na rachunku 
biez'!-cym budzetu, wynikaj ~cych z rozliczenia dochod6w 
i wydatk6w nimi fin~sowanych zwi'!-zanych ze 
szczeg61nymi zasadami I. wykonywania budzetu 
okreslonymi w odrybnych u tawach 

Razem: 

Plan w zakresie wydatk6w w ~ 022 r. 
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Rozdzial § 
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75412 4210 

75495 6060 

85195 4210 

85195 4300 
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Nazwa 

Zakup myjkl cisnieniowej 

Zakup torby medycznej PSP - R1 dla potrzeb 
OSP Slubicq 
Zakup defibfylatora AED dla potrzeb OSP 
Slubice 

Zakup praln~cy i suszarki 
I 

Adaptacja J omies
w Slubi~ch 
rehabilitacyJ ne go 

zczen 
na 
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Osrodku Zdrowia 
trzeby gabinetu 

Zakup nam ·otu 
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u~r'''I'' ie illi. 

Gmina stubice w mleSl~cU gr dniu 2021 f., otrzymala srodki z Funduszu 

Przeciwdzialania COVID - 19 w ramach konkursu "RosJtll~ca I[JIdlPl[JIlrJtllI[Jl§~99 

w wysokosci 1.000.000,00 zl. Srodki t w 2021 r., nie zostaly wydatkowane. 

W/w srodki Gmina moze ,rzeznaczyc na dowolny cel zwi'!zany ze 

zwalczaniem, zapobieganiem, rozprze, rzenianiem siy, profilaktyk~ oraz zwalczaniem 

skutk6w, w tym spoleczno - gospodar zych COVID -19. " 

Uchwal~ Nr XXXVI.233.2022 t adY Gminy Stubice z dnia 12 kwietnia 2022 r., 

rozdysponowano kwoty 148.000,00 z na zadania ujyte w zal,!czniku do niniejszego 

zarz~dzenia. 


