
Zarządzenie Nr 15/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

z dnia 31 stycznia 2022 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunków wydzielonych środków na cele związane            

z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

z  2021  r  poz.1372)  oraz  art.  65  pkt  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 innych

ustaw  (Dz.U.  z  2020  r  poz.568  z  późn.zm)  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  zarządza

co następuje:

§ 1.

Wyodrębnia się rachunek bankowy dochodów i wydatków:

-  o numerze 05 1020 2629 0000 9602 0418 2119, prowadzony przez Bank  PKO BP dla środków

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- o numerze 88 1020 2629 0000 9102 0425 9537, prowadzony przez Bank PKO BP dla środków

Programu „Wspieraj Seniora”,

- o numerze 47 1020 2629 0000 9902 0426 9874, prowadzony przez Bank PKO BP dla środków

„Koszty wynagrodzenia koordynatorów gminnych oraz koszty organizacji telefonicznych punktów

potrzeb transportowych”

- o numerze 84 1020 2629 0000 9302 0438 1828, prowadzony przez Bank PKO BP dla środków

„Laboratoria przyszłości”

§ 2.

Ustala się plan przychodów i dochodów na 2022 rok dla wydzielonych  rachunków:

-   środków Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych  w  ramach  Funduszu  Przeciwdziałania

COVID-19,

- środków Programu „Wspieraj Seniora”

-  środków  „Koszty  wynagrodzenia  koordynatorów  gminnych  oraz  koszty  organizacji

telefonicznych punktów potrzeb transportowych”,

- środków „Laboratoria przyszłości”

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Ustala się plan wydatków na 2022 rok  dla wydzielonych  rachunków:



-   środków  Rządowego Funduszu Inwestycji  Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19,

- środków Programu „Wspieraj Seniora”

-  środków  „Koszty  wynagrodzenia  koordynatorów  gminnych  oraz  koszty  organizacji

telefonicznych punktów potrzeb transportowych”

- środków „Laboratoria przyszłości”

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
W związku  z  otrzymaniem  przez  Gminę  Staszów  dofinansowania  z  rządowego  Funduszu

Inwestycji Lokalnych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z art. 65 pkt 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  ustaw,  oraz  środków  na  realizację
Programu  „Wspieraj  Seniora”;  „Koszty  wynagrodzenia  koordynatorów  gminnych  oraz  koszty
organizacji telefonicznych punktów potrzeb transportowych”, „Laboratoria przyszłości”  Burmistrz
opracowuje plan finansowy dla tych rachunków.

W związku z powyższym podjecie zarządzenia jest zasadne.



Załącznik Nr 1
Zarządzenia Nr 15/2022

Burmistrza Miasta i Gminy
z dnia  31 stycznia 2022 r

Plan przychodów na 2022 rok

Dział Rozdział § Kwota

9050 Przychody jednostek samorządu
terytorialnego z niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z

rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymi w odrębnych

ustawach

6 112 790,63

Razem 6 112 790,63



Załącznik Nr 2
Zarządzenia Nr 15/2022

Burmistrza Miasta i Gminy
z dnia 31 stycznia 2022 r

Plan wydatków na 2022 rok

Dział Rozdział § Kwota

600 60016 6050 Przebudowa ulicy Kościuszki
i Towarowej w Staszowie

5 197 727,15

600 60095 6050 Budowa portu multimodalnego
w Grzybowie

826 800,00

801 80101 4240 Laboratoria przyszłości 88 263,48

Razem rok 2022 6 112 790,63


