
ZARZĄDZENIE  NR 154/2022 

WÓJTA GMINY BOROWIE 
z dnia 29 grudnia 2022 roku 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego  dla wydzielonego ra-

chunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na realizację wy-

płat dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych 

 

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

(t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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.) oraz art.24 

i art.25 ustawy z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych 

źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu nr 129/2022 Wójta Gminy Borowie  w sprawie ustalenia planu finansowego  dla 

wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na re-

alizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych, 

zmienionego Zarządzeniem nr 139/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku, Zarządzeniem nr 

146/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku, Zarządzeniem nr 150/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku, 

zmieniam treść załącznika w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy 

  mgr inż. Wiesław Gąska 

 

 

 

 

 

 

 



                   Załącznik 

do Zarządzenia nr 154/2022 

Wójta Gminy Borowie 

z dnia 29 grudnia 2022 roku 

 

Plan finansowy   wydzielonego rachunku  środków z Funduszu Przeciwdziałania  

COVID-19 utworzonego na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych oraz 

dodatku dla podmiotów wrażliwych 

 

Plan finansowy dochodów  na 2022 rok 

Dział Rozdział  § Wyszczególnienie Plan na 2022 rok 

852     Pomoc społeczna  213 728.00 

  85295   Pozostała działalność 213 728.00 

    

2180 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na  
finansowanie lub dofinansowanie realizacji za-
dań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

213 728.00 

Razem dochody: 213 728.00 

 

 

 

Plan finansowy wydatków  na 2022 rok 

Dział Rozdział  § Wyszczególnienie Plan na 2022 rok 

801     Oświata i wychowanie 10 401.00 

  80101   Szkoły podstawowe 10 401.00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 401.00 

852     Pomoc społeczna 203 327.00 

  85295   Pozostała działalność 203 327.00 

    3110 Świadczenia społeczne 159 500.00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 931.60 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 259.40 

    4430 Różne opłaty i składki 39 636.00 

Razem wydatki: 213 728.00 

 

 

  

     

 

 
 


