
ZARZĄDZENIE NR 100/2021 

WÓJTA GMINY ZAWONIA 

z dnia 18 listopada 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków 

pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla zadania pn. Transport osób 

mających trudności w samodzielnym  dotarciu do punktów szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, zorganizowanie telefonicznego 

punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2 oraz promocja szczepień 

 

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

Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 65 ust. 11 – 13 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. 

zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się plan finansowy dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 dla zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym  dotarciu do punktów 

szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, 

zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji  

o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz promocja szczepień, zgodnie  

z  załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Zawonia 

 

        Agnieszka Wersta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2021                 

Wójta Gminy Zawonia z dnia 18.11.2021 r. 

 

 

Plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących  

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla zadania pn. Transport osób mających trudności 

w samodzielnym  dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym 

osób niepełnosprawnych, zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb 

transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz 

promocja szczepień na rok 2021 

 

1. W zakresie dochodów:         

           w zł 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Wartość 

851 85195 2180  41.500,00 

 

2. W zakresie wydatków: 

           w zł 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Wartość 

851 85195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 

851 85195 4300 Zakup usług pozostałych 31.500,00 

 

 

 


