
Zarzadzenie nr 18/2/2022 

Wojta Gminy Badkowo 

z dnia 25 lutego 2022 roku 

Ww sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego srodkéw na cele zwiazane 

Z przeciwdziataniem COVID-19 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. 
Z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 65 ust. 11-13 128 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie 

ustawy o szcezegélnych rozwigazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych 

oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.). 

Wojt Gminy zarzadza, co nastepuje: 

§ 1. 1. Ustala sie plan finansowy dla wydzielonego rachunku grodk6w Rzadowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 w zakresie dochodéw, 

przychodoéw i wydatkéw z uwzglednieniem finansowania inwestycji w 2022 roku zgodnie 

z zatgcznikiem nr 1. 

2. Ustala sie plan finansowy dla wydzielonego rachunku srodké6w Rzadowego Funduszu Polski 
Lad: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 
w zakresie dochodéw, przychodéw i wydatkéw z uwzglednieniem finansowania inwestycji 

w 2022 roku zgodnie z zalacznikiem nr 2. 

3. Ustala sie plan finansowy dla wydzielonych rachunkéw srodkow z nagrody ,,Rosnaca 
odpornosé” w ramach Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 w zakresie dochod6w i wydatkow, 

zgodnie z zatacznikiem nr 3. 

4. Ustala sie plan finansowy dla wydzielonego rachunku Srodkéw przeznaczonych na 

realizacje programu "Laboratoria przysziosci" w ramach Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 

w zakresie dochodéw i wydatkéw, zgodnie z zatgcznikiem nr 4. 

§ 2. Traci moc Zarzadzenie Nr 422A/2022 Wojta Gminy Lidzbarka Warminskiego z dnia 13 
kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego srodkéw na 
cele zwiazane z przeciwdzialaniem COVID-19. 

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

WOJT 

mer Ryssard Stepkowski



Zatacznik nr 1 do zarzadzenia nr 18/2/2022 Wdjta Gminy 

Ustala sie plan finansowy dla wydzielonego rachunku srodk6w Rzadowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 w zakresie dochodéw, przychod6éw 
i wydatkéw z uwzglednieniem finansowania inwestycji w 2022 roku zgodnie z zalacznikiem nr 1. 

  

  

  

  

  

  

    

Dochody -- 

Dz. | Rozdz. | § | Tresé Wartoéé w zt. 
Dochody 90,20 

851 Ochrona Zdrowia 90,20 

85195 Pozostata dziatalnos¢ 90,20 
2180 Srodki z przeciwdziatania COVID-19 na finansowanie lub 90,20 

dofinansowanie realizacji zadan zwigzanych z 

przeciwdziataniem COVID-91       
  

  

| Dochody, Wydatki biezqce | 
  

Klasyfikacja budzetowa Wyszczegolnienie Dochody Wydatki 
      

  

Organizacja transportu do punktéw szczepien przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja 
stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepien przeciwko wirusowi SARS-CoV-2- 
  

  

  

        
    
851 Ochrona zdrowia 90,20 

85195 Pozostata dzialalnosé 90,20 

4010 Wynagrodzenie osobowe 76,88 

4210 Zakup materialow i wyposazenia 13,32 

Ogétem wydatki ; 90,20       

mer RyszaxdStekowski 

  

 



Zatacznik nr 2 do Zarzadzenia nr 18/2/2022 Wojta Gminy 

Ustala sie plan finansowy dla wydzielonego rachunku srodk6w Rzadowego Funduszu Polski Lad: 

Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 w zakresie 

dochod6w, przychod6w i wydatkéw z uwzglednieniem finansowania inwestycji w 2022 roku 
zgodnie z zatacznikiem nr 2. 

  

  

  

    

Dz. |Rozdz | § | Tresé Wartoéé w zt. 
PRZYCHODY 1.128.556,00 

905 Przychody jednostek samorzadu terytorialnego z niewykorzystanych srodkéw 

pienieznych na rachunku biezacym budzetu, wynikajacych z rozliczenh dochodéw i 1.128.556,00 

wydatkéw nimi finansowanych zwiqzanych ze szczegdlInymi zasadami wykonania 

budzetu okreslonymi w odrebnych ustawach     
  

Wydatki majatkowe 
  

  

          

Dz. | Rozdz. | § | Tres¢ Wartose w zt. 

WYDATKI 1.128.556,00 

010 | 01044 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 1.128.556,00 

WosT 

mer x. rd Stepkowski



Zatacznik nr 3 do Zarzadzenia nr 18/2/2022 Wojta Gminy 

Ustala si¢ plan finansowy dla wydzielonych rachunkéw srodkéw z nagrody ,,Rosnaca odpornosé” 
w ramach Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 w zakresie dochodéw i wydatkéw, zgodnie 
z zalacznikiem nr 3. 

  

| Dochody, Wydatki biezace 
  

Klasyfikacja budzetowa Wyszczegolnienie Dochody Wydatki 
        

- Organizacja transportu do punktow szczepien przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja 
stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepien przeciwko wirusowi SARS-CoV-2- realizator UG 

Badkowo 
  

851 Ochrona zdrowia 250.000,00 250.000,00 
  

85195 Pozostala dziatainos¢ 250.000,00 250.000,00 
  

Srodki z Funduszu Przeciwdziatania COVID- 

19 na finansowanie lub dofinansowanie 

zadan zwiazanych z przeciwdziateniem 

2180 COVID-19 w tym; nagroda za zajecie III 250.000,00 250.000,00 
miejsca w konkursie ,Rosnaca odpornos¢” 
250.000,00zt , oraz rozliczenie transportu 

oséb do punktéw szcezepien 90,20zt, 
    
  

  

  

              
  

600 | Transport i tacznosé 250.000,00 

60016 Drogi publiczne gminne 250.000,00 

4210 Zakup materiatow i wyposazenia 50.000,00 

4300 Zakup ustug pozostatych 200.000,00 

WOIT 

Ryssavd lepkowski 

 



Zatacznik nr 4 do Zarzadzenia nr 18/2/2022 Wojta Gminy 

Ustala si¢ plan finansowy dla wydzielonego rachunku srodkéw przeznaczonych na 
realizacjg¢ programu "Laboratoria przysztosci" w ramach Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 
w zakresie dochodéw i wydatkéw, zgodnie z zalacznikiem nr 4. 

  

  

  

  

          

  

  

Przychody , Wydatki majatkowe 

Dz. | Rozdz | § | Tresé Wartosé w zt. 
PRZYCHODY 22.070,00 
905 Laboratorium Przysztosci” uchwata nr 129 Rady Ministréw z dnia 29.09.2021r. MP .poz. 22.070,00 

939) taczna kwota 104.100,00zt, wydatkowano w 2021r. 82.030,00zt. 

| Wydatki | 
Klasyfikacja budzetowa Wyszczeg6inienie Dochody Wydatki 

        

Organizacja transportu do punktéw szczepien przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja 
stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepieni przeciwko wirusowi SARS-CoV-2- 
  

  

                  

801 | O§wiata i wychowanie 22.070,00 

80101 Szkoly podstawowe 22.070,00 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
6060 budzetowych - Zespdt  Szkolno- 22.070,00 

Przedszkolny w Badkowie 

WOJT 

TARY RySzand Btepkowsk




