
ZARZĄDZENIE  NR 72/2021 

WÓJTA GMINY BOROWIE 
z dnia 29 lipca 2021 roku 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów na 2021 

rok,  wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zada-

nia pn. Transport  osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb 

transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4  ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 65 pkt 11-13 ustawy z 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.) 

– Wójt Gminy zarządza, co następuje: 

 

§ 1. W Zarządzeniu nr 33/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia 

planu finansowego rachunku dochodów na 2021 rok,  wydzielonego dla środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Transport  osób mających trudności w 

samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organi-

zacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zmienia się treść załącznika w brzmieniu, jak w załączniku 

do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Borowie. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  Wójt Gminy 

  mgr inż. Wiesław Gąska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 
do Zarządzenia nr 72/2021 

Wójta Gminy Borowie 
z dnia 29 lipca 2021 roku 

 

Plan finansowy   wydzielonego rachunku bankowego dla środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Transport  osób mających 

trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-

CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i 

informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na 2021 rok 
 

DOCHODY 

        

Plan na 2021 rok Dział Rozdział § Wyszczególnienie  

        

851     Ochrona zdrowia 34 499.00 

  85195   Pozostała działalność 34 499,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 34 499,00 

Razem dochody: 34 499,00 

WYDATKI 

        

Plan na 2021 rok Dział Rozdział § Wyszczególnienie  

        

851     Ochrona zdrowia 34 499.00 

  85195   Pozostała działalność 34 499,00 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 

22 082,83 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 776,19 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soli-

darnościowy 
540,98 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 499,00  

Razem wydatki: 34 499,00 
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