
ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2022 
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK 

z dnia 15 lutego 2022 roku 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-

19 - "Laboratoria przyszłości" 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 
i 1834) oraz art. 65 pkt 11, 12 i 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

2. Ustalenie planu finansowego następuje w zakresie otrzymanego wsparcia na realizację zadania polegającego 
na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości". 

§ 2. 1. Stan środków na wydzielonym rachunku Nr 41 8230 0007 2003 0004 5636 0117 z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych 
z przeciwdziałaniem COVID-19  wynosi 489 924,69 zł.  

2. Wydatki realizowane są z rachunku podstawowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława 
Chrobrego w Płońsku, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku, Szkoły 
Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku, Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II 
w Płońsku. 

3. Plan finansowy w zakresie przychodów przedstawia się następująco: 

Rok 
budżetowy 

Klasyfikacja 
budżetowa 

Przychody Kwota 
w zł 

2022 905 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- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-19 - "Laboratoria przyszłości" 

489 924,69 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   
wz. Burmistrza 

Zastępca Burmistrza 
 
 

Teresa Kozera 
Sporządził   Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)  

pod względem  
merytorycznym  
formalno-rachunkowym*  

Sekretarz Miasta  pod względem  
formalno-prawnym  

Nr egz. 

Data/podpis/ 
zajmowane 
stanowisko  

 
 
 

Podpisano 
w wersji 

papierowej. 

 
 
 

Podpisano 
w wersji papierowej. 

 
 
 

Podpisano 
w wersji papierowej. 

 
 
 

Podpisano 
w wersji papierowej. 

 

* niepotrzebne skreślić  
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