ZARZĄDZENIE NR 67/2022
WÓJTA GMINY ZAWONIA
z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie w sprawie ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków
dochodów przeznaczanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 65 ust. 11 – 13 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn.
zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się plan finansowy dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Ustala się plan finansowy dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 z tytułu nagrody w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina” na rok 2022 zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 03 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych na rok 2022.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wersta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2022
Wójta Gminy Zawonia z dnia 27.05.2022 r.

Plan finansowy na rok 2022
1. W zakresie przychodów:
Paragraf
905

Nazwa zadania
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 w odrębnych ustawach,
w części zadań realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji
lokalnych wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym
Ogółem:

w zł
Wartość
1.600.557,15

1.600.557,15

2. W zakresie dochodów:
Dział Rozdział Paragraf
Nazwa zadania
758
75816
0920
Wpływy z pozostałych odsetek
Ogółem:

w zł
Wartość
51,22
51,22

3. W zakresie wydatków:
Dział Rozdział Paragraf
Nazwa zadania
851
85121
6220
Dotacja celowa na przebudowę budynku
Zespołu
Publicznych
Zakładów
Opieki
Zdrowotnej
w
Zawoni
wraz
z termomodernizacją
Ogółem:

w zł
Wartość
1.600.608,37

1.600.608,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2022
Wójta Gminy Zawonia z dnia 27.05.2022 r.

Plan finansowy na rok 2022
4. W zakresie przychodów:
Paragraf
905

Nazwa zadania
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 w odrębnych ustawach,
w części zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 (nagroda w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina”)
wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym
Ogółem:

w zł
Wartość
250.005,62

250.005,62

5. W zakresie dochodów:
Dział Rozdział Paragraf
Nazwa zadania
851
85195
0920
Wpływy z pozostałych odsetek
Ogółem:

w zł
Wartość
6,37
6,37

6. W zakresie wydatków:
Dział Rozdział Paragraf
Nazwa zadania
851
85121
6220
Dotacja celowa na przebudowę budynku
Zespołu
Publicznych
Zakładów
Opieki
Zdrowotnej
w
Zawoni
wraz
z termomodernizacją
Ogółem:

w zł
Wartość
250.011,99

250.011,99

Uzasadnienie do Zarządzenia w sprawie w sprawie ustalenia planów finansowych dla
wydzielonych
rachunków
dochodów
przeznaczanych
na
wydatki
związane
z przeciwdziałaniem COVID-19
Przyjęcie zarządzenia jest wynikiem zmian budżetu Gminy Zawonia na rok 2022 dokonanych do dnia
27 maja 2022 r. w zakresie zadań realizowanych ze środków otrzymanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w związku
z otrzymaniem nagrody w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina”.

