
ZARZĄDZENIE  NR 87/2021 

WÓJTA GMINY BOROWIE 
z dnia 19 sierpnia 2021 roku 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów na  

2021 rok,  wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację 

zadania pn. Organizacja działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby miesz-

kańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 
 

 

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 i 12 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 73/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie  

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

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Organizacja działań promo-

cyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu prze-

ciw COVID-19 zmienia się treść załącznika w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego za-

rządzenia 

 

§ 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 87/2021 

Wójta Gminy Borowie 
z dnia 19 sierpnia 2021 roku 

 

Plan finansowy   wydzielonego rachunku bankowego dla środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Organizacja działań 

promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się 

szczepieniu przeciw COVID-19 na 2021 rok. 
 

DOCHODY 

        

Plan na 2021 rok Dział Rozdział § Wyszczególnienie  

        

851     Ochrona zdrowia 10 000,00 

  85195   Pozostała działalność 10 000,00 

  2700 

środki na dofinansowanie własnych zadań bie-

żących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów) samorządów województw, pozy-

skane z innych źródeł 

10 000,00 

razem dochody: 10 000,00 

WYDATKI 

        

Plan na 2021 rok Dział Rozdział § Wyszczególnienie  

        

851     Ochrona zdrowia 10 000,00 

  85195   Pozostała działalność 10 000,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 

Razem wydatki: 10 000,00 

 
 


