
ZARZĄDZENIE  NR 20/2023 

WÓJTA GMINY BOROWIE 
z dnia 27 lutego 2023 roku 

 

w sprawie ustalenia planu finansowego  dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na realizację wypłat dodatku elektrycznego dla  

gospodarstw domowych 

 

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.) oraz art.27,28,29,30  ustawy z 

7 października  2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii 

elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2127) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. Ustalam plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 utworzonego na realizację wypłat dodatku elektrycznego dla gospodarstw  

domowych , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Wójt Gminy 

  mgr inż. Wiesław Gąska 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Gmina wystąpiła do MUW o środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 na wypłatę  dodatku elektrycznego dla  gospodarstw domowych,  dla których główne źródło 

ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało 

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

 Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi  1000 zł , a w przypadku rocznego 

zużycia energii elektrycznej w 2021 r. wyniosło więcej niż  5 MWh, dodatek elektryczny 

wynosi 1500 zł. 

Dla powyższych  środków Gmina dedykuje rachunek bankowy  o numerze 97 9210 0008 0047 

3530 2000 0860. 

Planowane  środki zostały wprowadzone do budżetu gminy, zgodnie z wytycznymi Ministra 

Finansów. Wymagają one jednak zastosowania odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, 

które zostały określone w art. 65 pkt 11-12 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. 

Powyższe regulacje wymagają, aby wójt gminy opracował plan finansowy dla rachunku 

dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   Załącznik 

do Zarządzenia nr 20/2023 

Wójta Gminy Borowie 

z dnia 27 lutego 2023 roku 

 

Plan finansowy   wydzielonego rachunku  środków z Funduszu Przeciwdziałania  

COVID-19 utworzonego na realizację wypłat dodatku  elektrycznego dla gospodarstw 

domowych 

  

Plan finansowy dochodów  na 2023 rok 

Dział Rozdział  § Wyszczególnienie Plan na 2023 rok 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   

  85395   Pozostała działalność 13 770.00 

    

2180 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na  fi-
nansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań zwią-
zanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

13 770.00 

Razem dochody: 13 770.00 

 
 
 

Plan finansowy wydatków  na 2023 rok 

Dział Rozdział  § Wyszczególnienie Plan na 2023 rok 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 770.00 

  85395   Pozostała działalność 13 770.00 

    3110 Świadczenia społeczne 13 500.00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 270.00 

Razem wydatki: 13 770.00 

 
 
 
 
 

 

 


