
ZARZĄDZENIE NR 12/2022 

WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 
z dnia 27.01.2022 r. 

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 

Na podstawie art. 65 ust. 11 i 12 ustawy 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 ze zm.) Wójt Gminy, zarządza, co 
następuje.: 

$ 1. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2022 rok dla wydzielonego rachunku 
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych. 

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , obowiązuje w roku 2022. 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

   



Tabela nr 1 do zarządzenia Nr 12/2022 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Dochody i wydatki budżetu w 2022 roku dotyczące zadań realizowanych w ramach 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

  

Dział Rozdział 8 Przychody/ DOCHODY Plan 
905 Przychody jednostek samorządu | 4 792 500,00 

terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających ' z rozliczenia dochodów 

i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

określonymi odrębnymi ustawami. 

  

  

  

  

  

  

905 „Laboratoria Przyszłości,, 94 375,10 

Wydatki Plan 

Dział Rozdział 8 

010 01043 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie | 4 7925 00,00 

lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

samorządowych zakładów budżetowych- 

„Modernizacja obiektów Stacji 

Uzdatniania Wody na terytorium gminy 

Mińsk Mazowiecki”. 
              801 80101 4240 | „Laboratoria Przyszłości, 94 375,10 
  

   



Uzasadnienie 

Gmina Mińsk Mazowiecki uzyskała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 przeznaczone na: 

>» Srodki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wydatki inwestycyjne 

na zadanie pn.: „Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terytorium 

gminy Mińsk Mazowiecki”. 

> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości . 

Zgodnie z art. 65 ust. 11 i 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, jednostki samorządu terytorialnego gromadzą 
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów 
i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-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 COVID-19 i wydatków nimi finansowanych. 
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszego zarządzenia było konieczne i uzasadnione. 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

   


