
ZARZĄDZENIE NR 16A/2021 
WÓJTA GMINY GNIEWOSZÓW 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie zasad wydatkowania i ewidencji środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID19 na organizację transportu do punktów szczepień i organizację telefonicznego 

punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach. 

Na podstawie art. 65 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 niektórychinnych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. 
zm.), decyzji Wojewody Mazowieckiego nr WNP- III.021.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021 zmienionej decyzją 
nr WNP-III.021.1.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. oraz art. 10 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 217 z późn. zm.) Wójt Gminy Gniewoszów ustala zasady wydatkowania i ewidencji środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu do punktów szczepień i organizację telefonicznego 
punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach zarządza, co następuje: 
 

§ 1. 1.  
 Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu do punktów szczepień i organizację 
telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach są środkami 
ujmowanymi w budżecie gminy, w związku z tym stanowią dochody budżetu gminy. 
2. Środki z Funduszu gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym, 
z którego też są ponoszone wydatki, środki Funduszu stanowią dochód budżetu gminy. 
3. Środki Funduszu i wydatki są objęte planem finansowym dochodów i wydatków 
Urzędu Gminy w Gniewoszowie. 
 

§ 2. 1. Pracownik Wydziały Finansowego ds. księgowości budżetowej sprawdza dowody stanowiące 
podstawę wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID na organizację transportu do punktów 
szczepień i organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji 
o szczepieniach pod względem merytorycznym. 
2. Dowody stanowiące podstawę wydatkowania środków Funduszu zawierają opis o poniesieniu wydatków na 
przeciwdziałanie COVID-
19 na organizację transportu do punktów szczepień i organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transp
ortowych oraz informacji o szczepieniach. Opis dokonany jest przez Skarbnika Gminy lub Z-cę Skarbnika 
Gminy, Sekretarza Gminy lub Gminnego koordynatora ds. szczepień. 
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§ 3.  
Ustalam następujące zasady ewidencji księgowej środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 
organizację transportu do punktów szczepień i organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb 
transportowych oraz informacji o szczepieniach: 
1. Odpowiedzialnymi za ewidencję dokumentów są pracownicy Wydziału 
Finansowego ds. księgowości budżetowej; 
2. Założono odrębny rachunek bankowy, z którego są ponoszone wydatki organizację transportu do punktów 
szczepień i organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji 
o szczepieniach. Na rachunek ten wpływają środki z 
Funduszu i stanowią dochód budżetu gminy. 
3. Wyodrębniono konta syntetyczne do ewidencji środków i wydatków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19: 130-j-?-CV- — Rachunek bieżący jednostki COVID 
szczepienia 
4. Ewidencja środków i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przewidzianych na finansowanie 
kosztów organizacji transportu do punktów szczepień i organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń: 
a) Zaliczka na wydatki na organizację transportu do punktów szczepień i 
organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz 
informacji o szczepieniach: 
Organ 
Wn 240-b-223 – Pozostałe rozrachunku, Ma 133-b-1 — Rachunek budżetu 
Jednostka: 
Wn 133-b-C Rachunek bieżący jednostki —COVID szczepienia, Ma 240-b-223 
Pozostałe rozrachunki 

b) Zapłata - wydatki dotyczące kosztów organizacji transportu do punktów 
szczepień i organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń oraz informacji o 
szczepieniach . 
Jednostka: 
Wn Konta zespołu 2. .. , Ma 130-j-w-CV Rachunek COVID szczepienia 
(analityka wg klasyfikacji budżetowej wydatków) 
Organ: 
Ewidencja poniesionych wydatków: 
Wn 902 — Wydatki budżetu/ Ma 133-b-C Rachunek bieżący jednostki —COVID 
szczepienia 
Wpływ środków na wyodrębniony rachunek bankowy z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 
19 
Jednostka: 
Wn 130-j-d-CV- — Rachunek bieżący jednostki COVID szczepienia (analityka według 
klasyfikacji budżetowej dochodów) Ma 720 — przychody z tytułu dochodów budżetowych 
Organ 
Wn 133-b-C/ Ma 901-b - — Dochody budżetu. 
5. Sprawozdanie budżetowe RB-27S sporządza się jednostkowe jako jednostki i 
organu z kont 130.... i niektórych paragrafów konta 901-b- zgodnie z zapisami 
zarządzenia w sprawie zakładowego planu kont, zbiorcze jedno dla organu z kont 
901 RB-28S jedno dla jednostki z kont 130... zbiorcze jedno dla organu z kont 
902 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, w tym opis zasad 
funkcjonowania kont, ma zastosowanie zarządzenie nr Nr 84/2020 Wójta Gminy 
Gniewoszów z dnia 31.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości 
w Urzędzie Gminy Gniewoszów. 
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§ 4.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Gniewoszów 
 
 

Marcin Szymon Gac 
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