
ZARZĄDZENIE NR 188/2021 
WÓJTA GMINY KAŹMIERZ 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie określenia planu finansowego dla  rachunków wydzielonych 
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Na podstawie 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 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 568 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2021 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie 
określenia planu finansowego dla rachunków wydzielonych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
otrzymuje nowe brzmienie. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kaźmierz. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Kaźmierz 
 
 

Zenon Gałka 
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Załącznik  

do Zarządzenia nr 188/2021 

Wójta Gminy Kaźmierz 

 z dnia 15 czerwca 2021 r. 

 

 

Rok Klasyfikacja 

budżetowa 

Opis Kwota w zł 

Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco: 

  Dochody  

 851 Ochrona zdrowia  

 85195 Pozostała działalność  

„Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji 

telefonicznej”. 

2021 851-85195-0970 Wpływy z różnych dochodów         4 552,00 

 852 Pomoc społeczna  

 85215 Dodatki mieszkaniowe  

„Dopłata do czynszu”(dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami 

epidemii COVID-19 pobierających dodatek mieszkaniowy)  

2021 852-85215-2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych), związków 

powiatów, samorządów województw, pozyskane z 

innych źródeł. 

3 636,00 

 85295 Pozostała działalność  

Realizacja programu „Wspieraj Seniora” 

2021 852-85295-2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych), związków 

powiatów, samorządów województw, pozyskane z 

innych źródeł. 

7 949,46 

 razem  16 137,46 

Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco 

  Wydatki  
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 851 Ochrona zdrowia  

 85195 Pozostała działalność  

„Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji 

telefonicznej”. 

2021 851-85195-4300 Zakup usług pozostałych 4 552,00 

 852 Pomoc społeczna  

 85215 Dodatki mieszkaniowe  

„Dopłata do czynszu”(dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami 

epidemii COVID-19 pobierających dodatek mieszkaniowy). 

 852-85215-3110 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 636,00 

 85295 Pozostała działalność  

Realizacja programu „Wspieraj Seniora” 

 852-85295-4010 Wynagrodzenia pracowników 3 000,00 

 852-85295-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 550,00 

 852-85295-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

100,00 

 852-85295-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 299,46 

 852-85295-4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 

 razem  16 137,46 

 010 Rolnictwo i łowiectwo  

 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  

„Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Topazowej i ul. Bursztynowej w 

Kiączynie 

 

2021 

 

010-01010-6050 

 

Wydatki inwestycyjne 

 

400 000,00 

 600 Transport i łączność  

 60016 Drogi publiczne gminne  

„Przebudowa ul. Reja w Kaźmierzu” 

2021 600-60016-6050 Wydatki inwestycyjne 500 000,07 
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 Ogółem   916 137,53 
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UZASADNIENIE 

 

W dniu 24 maja 2021 roku Rada Gminy Kaźmierz podjęła Uchwałę Nr XXVIII/239/2021 w sprawie zmiany 
Budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2021, w której zwiększony został plan dochodów i wydatków  o kwotę 
3 052,00 zł z przeznaczeniem na realizację celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 
Wprowadzono do planu wydatków z przychodów wolne środki w kwocie 900 000,07 zł na planowane 
inwestycje. 
W związku z powyższym dostosowuje się Zarządzenie do dokonanych zmian. 
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