
ZARZĄDZENIE  NR 16/2023 

WÓJTA GMINY BOROWIE 
z dnia 27 lutego 2023 roku 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla  wydzielonego ra-

chunku środków z nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność w ramach Funduszu  

Przeciwdziałania COVID-19 

 

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

(t. j. Dz.U. z 2023 r. poz.40) 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.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. W Zarządzeniu nr    36/2022 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 marca 2022 roku w  sprawie  

ustalenia planu finansowego dla  wydzielonego rachunku środków z nagrody w Konkursie Ro-

snąca Odporność w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 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 16/2023 

Wójta Gminy Borowie 
z dnia 27 lutego 2023 roku 

 
 

Plan finansowy  dla  wydzielonego rachunku środków z nagrody w Konkursie Rosnąca 

Odporność w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
 
 

Plan finansowy przychodów na 2022 rok 

Dział Rozdział  § Wyszczególnienie Plan na 2022 rok 

Plan finansowy przychodów na 2022 rok 250 000.00 

    

905 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 

niewykorzystanych środków pieniężnych na ra-

chunku bieżącym budżetu, wynikających z rozli-

czenia dochodów i wydatków nimi finansowa-

nych związanych ze szczególnymi zasadami wy-

konywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach 

250 000.00 

 
 

Plan finansowy wydatków na 2022 rok 

Dział 
Roz-
dział  

§ Wyszczególnienie Plan na 2022 rok 

750     Administracja publiczna 250 000.00 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
250 000.00 

  

  

6060 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000.00 

  

Zakup oprogramowania  finansowo-księgowego, opro-
gramowania e-usług publicznych i zakup sprzętu elektro-
nicznego dla Urzędu Gminy (środki z konkursu Rosnąca 
Odporność) 

250 000.00 

Razem wydatki: 250 000.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan finansowy przychodów na 2023 rok 

Dział Rozdział  § Wyszczególnienie Plan na 2023 rok 

Plan finansowy przychodów na 2023 rok 70 715.88 

    

905 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 

niewykorzystanych środków pieniężnych na ra-

chunku bieżącym budżetu, wynikających z rozli-

czenia dochodów i wydatków nimi finansowa-

nych związanych ze szczególnymi zasadami wy-

konywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach 

70 715.88 

 
 
 
 

Plan finansowy wydatków na 2023 rok 

Dział 
Roz-
dział  

§ Wyszczególnienie Plan na 2023 rok 

750     Administracja publiczna 70 715.88 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  70 715.88 

  

  

6060 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 715.88 

  

Zakup oprogramowania  finansowo-księgowego, opro-
gramowania e-usług publicznych i zakup sprzętu elektro-
nicznego dla Urzędu Gminy (środki z konkursu Rosnąca 
Odporność) 

70 715.88 

Razem wydatki: 70 715.88 

 


