
ZARZĄDZENIE NR 63/2021 
WÓJTA GMINY MIŃSK M A Z O W I E C K I 

z dnia 26 lipca 2021 r. 
w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
tj. Dz. U . z 2020 r. poz. 713, zm. Dz. U . z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 65 ust. 11 i 12 ustawy 
dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0V1D-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U . z 2020 r. 
poz. 568 ze zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 rok dla wydzielonego rachunku 
środków z Funduszu Przeciwdziałania C0VID-19, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

anusz Piechoski 



Tabela nr 1 do zarządzenia Nr 63/2021 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 26 lipca 2021 r. 

Dochody i wydatki budżetu w 2021 roku dotyczące zadań realizowanych w ramach 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

Dział Rozdział § Dochody Plan 
851 85195 2170 Środki na promocje szczepień, w tym organizacyjne, 

techniczne lub organizacyjno-technicze, mające na celu 
zwiększenie liczby mieszkańców( w szczególności w 
wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw 
C0VID-19. 

10 000,00 

Wydatki Plan 
Dział Rozdział § 
851 85195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 
Wydatki ogółem 10 000,00 



Uzasadnienie 

Gmina Mińsk Mazowiecki uzyskała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COYID-
19 przeznaczone na: 

> promocje szczepień, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-technicze, 
mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) 
poddających się szczepieniu przeciw C0V1D-19. 

Zgodnie z art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 21 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw, jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu Przeciwdziałania 
C0V1D-19 na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane 
z przeciwdziałaniem C0VID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku, natomiast Wójt 
(burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami 
zgromadzonymi na tym rachunku oraz opracowują plan finansowy dla tego rachunku. 
Niniejszym zarządzeniem ustalono plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków 
otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania C0V1D-19 i wydatków nimi finansowanych. 
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszego zarządzenia hyło konieczne i uzasadnione. 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 


