
ZARZĄDZENIE  NR 133/2021 

WÓJTA GMINY BOROWIE 
z dnia 06 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie ustalenia planu finansowego  dla wydzielonego rachunku środków  

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu  

„Laboratoria przyszłości” 

 

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

(t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 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.) 

zarządzam, co następuje: 

 

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

COVID-19 w ramach Programu „Laboratoria przyszłości”, stanowiący załącznik do niniej-

szego zarządzenia.  

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy oraz Dyrektorom jednostek 

oświatowych. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy 

  mgr inż. Wiesław Gąska 

  



Uzasadnienie 

 

Gmina uzyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu 

„Laboratoria przyszłości”. Program stanowi wsparcie finansowe jednostek samorządu 

terytorialnego będących organami prowadzącymi szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży. 

W Gminie Borowie powyższe wsparcie otrzymały trzy jednostki oświatowe tj: 

1. Szkoła Podstawowa im. A. Sasimowskiego w Borowiu ( jednostka wchodzi w skład 

Zespołu Oświatowego w Borowiu) w kwocie 78 300,00 zł, 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głoskowie 

(jednostka wchodzi w skład Zespołu Szkół w Głoskowie) w kwocie 60 000,00 zł, 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem w kwocie 30 000,00 zł. 

Otrzymane wsparcie finansowe zostało przekazane przez MUW na wyodrębnione rachunki 

bankowe dochodów Gminy, utworzone dla każdej jednostki na powyższy cel. 

Program będzie realizowany przez wymienione powyżej jednostki oświatowe. 

Otrzymane 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 133/2021 

Wójta Gminy Borowie 

z dnia 06 grudnia  2021 roku 

 

Plan finansowy   wydzielonego rachunku  środków z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” na 2021 rok 
 

 

Plan finansowy dochodów  na 2021 rok 

Dział Rozdział  § Wyszczególnienie Plan na 2021 rok 

801     Oświata i wychowanie   

  80101   Szkoły podstawowe 168 300.00 

    

2180 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

na  finansowanie lub dofinansowanie realizacji 

zadań związanych z przeciwdziałaniem  

COVID-19 

168 300.00 

Razem dochody: 168 300.00 

 

 

 

Plan finansowy wydatków na 2021 rok 

Dział Rozdział  § Wyszczególnienie Plan na 2021 rok 

801     Oświata i wychowanie 168 300.00 

  80101   Szkoły podstawowe 168 300.00 

  

  

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 168 300.00 

    w tym:   

  

Szkoła Podstawowa im. A. Sasimowskiego  

w Borowiu 
78 300.00 

  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała  

Stefana Wyszyńskiego w Głoskowie 
60 000.00 

  Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem 30 000.00 

Razem wydatki: 168 300.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


