
. ZARZĄDZENIENR66l2022
WOJTA GMINY MINSK MAZOWIECKI

z dnia 23.06.202Ż r.
w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu

Przeciwdziałania COVID_19

Na podstawie art. 65 ust. 1I i 12 ustawy dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach zwtązanych z zapobieganiem, ptzeciwdziałaniem i zwalczaniem
CoVID-lg, innych chorob zakużnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysorych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z Ż020 r. poz. 568 zę zm.) Wójt Gminy, zarządza, co
następuje.:

$ 1. Uśtala się zmiany planu finansowego dochodów i wydatków na 2022 tok dla
wydzielonego rachunku środków z Funduszu Prueciwdział'ania CoVID-19, zgodnie z tabelą
nr 1 do niniejszego zaruądzenta.

$ 2. Zarządzenie wcho dzi w Życie z dniem podj ęcia .

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

Piechoski



Tabela nr 1 do zarządzeniaNr 6612022
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

2dnia23.06.2022 r.

Dochody i wydatki budżetu w 20ŻŻ roku doĘczące zzdań realizowanych w ramach
x'unduszu Przeciwdziałania covlD_19

Dział Rozdział s Dochody/Przychody Plan po zmianie
010 01043 6090 Przychody jednostek samorządu

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.

4 792 500,00

852 85295 2L80 Środki z Funduszu Przeciwdziałania CoVlD-
19 na finansowanie lub dofinansowanie
realizacji zadań związanych
z przeciwdziałaniem covl D-19

24 045,00

905 ,, La boratoria Przyszłości,, 94 375,r0

Wydatki Plan po zmianie
Dział Rozdział s
010 01043 60s0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów budżetowych_
,, Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania
Wody na terytorium gminy Mińsk
Mazowiecki".

4 7925 00,00

801 80101 4240 ,,Laboratoria Przvszłości,, 94 375,t0
852 85295 2t80 ,, Korpus Wsparcia Seniorów" 24 045,00



Uzasadnienie

Gmina Mińsk Mazowiecki uzyskała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania
COVID- 1 9 przeznaczone na:

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wydatki inwestycyjne
na zadanie pn': ,,Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terytorium gminy
Mińsk Mazowiecki''.

ośrodek Pomocy Społecznej W Mińsku Mazowieckim ze środków Funduszu
Przecłwdziałania CoVlD-19 obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

o Moduł I, ptzyznanie dodatków dla pracowników ośrodka pomocy społecznej,
bezpośrednio wykonujących zadanie w terenie lub rczeznających potrzeby seniorów w tym
zakresie, w postaci dodatków specjalnych, nagród czy premii, zgodnie
zptzyjętym w GoPS-ie regulaminem wynagradzania, zwiększenie w kwocie ] 905,00 zł,

o Moduł II, w ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony
dostęp do tzw. ,'opasek bezpieczenstwa'' w kwocie 16 140,00 zł.

Zgodnie z art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 37 marca 2020 r. 'o zmianie ustawy
o szczęgólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczantem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz Wwołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego gromadzą
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachuŃu dochodów
i ptzeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałanięm COVID-19 w ramach planu
finansowego tego rachuŃu, natomiast Wójt (burmisttz, prezydent miasta), zarząd powiatu
oraz zarząd województwa dysponują środkami zgromłdzonymi na tym rachunku oraz
opracowują plan finansowy dla tego rachunku'
Niniejszym zarządzeniem ustalono plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków
otrzymanych z FunduszuPrzeciwdziałania COVID-I9 i wydatków nimi finansowanych.
Mając powyzsze na uwadze, podjęcie niniejszego zarządzenia było konieczne i uzasadnione.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

P iechoski

OJT


