
ZARZĄDZENIE NR 77B/2022 
WÓJTA GMINY GNIEWOSZÓW 

z dnia 3 października 2022 r. 

w sprawie zasad wydatkowania i ewidencji oraz planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID - 19 na działania związane z realizacją ustawy z dnia 25 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 
i ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła 

w związku z sytuacją na rynku paliw. 

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 niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) 
oraz art. 10 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) Wójt Gminy Gniewoszów 
zarządza, co następuje: 

§ 1. Ustala zasady wydatkowania i ewidencji środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na działania 
związane z realizacją ustawy z dnia 25 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i ustawy z dnia 15 września 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 
w brzmieniu wg załącznika Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Ustala plan finansowy dla rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na działania 
związane z realizacją ustawy z dnia 25 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i ustawy z dnia 15 września 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 
stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zasady stosują: Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie realizujący 
zadania z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, 
Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Gniewoszów 
 
 

Marcin Szymon Gac 
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Załącznik  Nr  I
do  zarządzenia  Nr  77b/2022
Wójta  Gminy  Gniewoszów
z dnia 03 października 2022 r.

Zasady ewidencji środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na działania związane
z realizacją  ustawy z dnia 25 sierpnia  2022 r.  o  dodatku węglowym i  ustawy z dnia  15
września  2022  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  w  zakresie  niektórych  źródeł  ciepła  w
związku z sytuacją na rynku paliw.

§1

l.  Środki  Funduszu Przeciwdziałania  COVID - 19 na działania  związane  z  realizacją
ustawy z dnia 25 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i ustawy z dnia 15 września
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku
z sytuacją  na rynku paliw są środkami ujmowanymi w budżecie  gminy,  stanowią
dochody budżetu gminy.

2. Środki z Funduszu gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym, z którego
są przekazywane do jednostek organizacyjnych gminy tj. Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej  w  Gniewoszowie  realizującego  wydatki  z  Funduszu  Przeciwdziałania
COVID - 19 na działania związane z realizacją ustawy z dnia 25 sierpnia 2022 r. o
dodatku  węglowym  i  ustawy  z  dnia  15  września  2022  r.  o  szczególnych
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

3. Środki Funduszu — dochody są objęte planem finansowym dochodów Urzędu Gminy
Gniewoszów.

§2

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie  sprawdza dowody
stanowiące podstawę wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
na działania związane z realizacją ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
pod względem merytorycznym.

2. Dowody (listy  wypłat  rekompensat  i  dodatków)  stanowiące  podstawę wydatkowania
środków Funduszu Przeciwdziałania  COVID -  19 na działania  związane  z  realizacją
ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych
źródeł  ciepła  w  związku  z  sytuacją  na  rynku  paliw  zawierają  opis  o  poniesieniu
wydatków oraz  podstawę prawną poniesienia  wydatku z  tej  ustawy dokonany przez
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania z ustawy z
dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł
ciepła.
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§3

1. Ustalam następujące zasady ewidencji księgowej środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID - 19 na działania związane z realizacją ustawy z dnia 25 sierpnia 2022 r. o
dodatku węglowym i ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw:

l) odpowiedzialnymi za ewidencję dokumentów są pracownicy Wydziału Finansowego
ds. księgowości budżetowej,

2) założono  odrębny  rachunek  bankowy,  na  który  wpływają  środki  z  Funduszu  z
którego są przekazywane na wydatki do jednostek organizacyjnych, dla których
organem prowadzącym jest gmina (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej),

3) wyodrębniono  konta  syntetyczne  do  ewidencji  środków  Funduszu
Przeciwdziałania COVID - 19 na działania związane z realizacją ustawy z dnia 25
sierpnia  2022 r.  o  dodatku węglowym i  ustawy z  dnia  15  września  2022 r.  o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła:

130 -j-d-DW-xxxx-yyy-02  Rachunek bieżący jednostki — Dodatek Węglowy
133-b-W - Rachunek budżetu — Dodatek Węglowy
223-b-05— Rozliczenie wydatków budżetowych 

901-j-xxxx-yyyy-DW  Dochody  budżetu  -rozdział  właściwy-  paragraf-  Dodatek
Węglowy

902-o-xxxx-yyyy-DW Wydatki budżetu — Dodatek Węglowy.

Zapisy  na  koncie  133-b-DW — Rachunek  bieżący  jednostki  Dodatek  Węglowy są
zgodne z dokumentami bankowymi, konto 130-j-DW-xxxx-yyyy  Rachunek bieżący
jednostki  Dodatek  Węglowy  jest  kontem  ewidencyjnym,  saldo  tego  konta  ulega
przeksięgowaniu na koniec roku na fundusz jednostki — 800

2. Ewidencja środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na działania związane z
realizacją ustawy z dnia 25 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i ustawy z dnia 15
września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła:

Lp Treść Jednostka (Urząd
Gminy)

Budżet (Organ)

l. Wpływ środków z Funduszu na 
rachunek bankowy dla środków 
Funduszu

130-j-DW-/ 720-j
Konto  130-j-

DW analityka  wg
klas.  budż,
dochodów

133-b-DW/901-j-
xxxx-yyyy-DW

2.
Przekazanie środków na wydatki do
jednostek  organizacyjnych,  dla
których organem prowadzącym jest

223/133-b-DW
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gmina.
3. Zaksięgowanie  wydatków

jednostki  GOPS  na  podstawie
złożonych sprawozdań

902-o-xxxx-yyyy-
DW / 223-b-5

5. Naliczenie  odsetek  od  środków
na  rachunku  bankowym  jako
dochód  budżetu  gminy  odsetki
jako wydatki będą przeznaczone
na  przedsięwzięcia  służące
zwiększeniu  efektywności
energetycznej.

130-j-DW-750-j
Konto  130-j-

DW
analityka  .klasyfi
kacji  budżetowej
dochodów,

133-b-DW/901-j-
xxxx-yyy-DW

6. Wpływ  niewykorzystanych
środków oddanych przez jednostki

133-b-DW/223-b-5

7. Zwrot  środków  do  Urzędu
Wojewódzkiego  w  Warszawie  w
roku otrzymania dochodów lub w
następnym do 20 stycznia

720-j/ 130-j-DW 901-j-xxxx-yyyy-
DW/133-b-DW

8. Roczne przeksięgowanie: 
przychodów

720-j /860-j
750/J/860/J

9.. Roczne przeksięgowania
--dochodów
- wydatków

800-j/130-j-DW
130-j-DW/800-j

901-j-xxxx-yyyy-
DW/961-j

961-j/902-o-xxxx-
yyyy-DW

3. Sprawozdanie budżetowe RB-27S sporządza się jednostkowe jako jednostki i organu z
kont  130....  i  niektórych  paragrafów konta  901 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

Wójt Gminy Gniewoszów
                                                                                               /-/ Marcin Szymon Gac
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Zał. Nr 2 do Zarządzenia 77b/2022 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 03 października 2022 
DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

852 Pomoc społeczna 2 815 120,00     2 815 120,00     

85295 Pozostała działalność 2 815 120,00     2 815 120,00     

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 na finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem 
COVID-19

2 815 200,00     2 815 200,00     

Razem: 2 815 120,00     2 815 120,00     

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

852 Pomoc społeczna 0,00     2 815 200,00     2 815 200,00     

85295 Pozostała działalność 0,00     2 815 200,00     2 815 200,00     

3110 Świadczenia społeczne 0,00     2 760 000,00     2 760 000,00     

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00     37 780,00     37 780,00     

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00     6 495,00     6 495,00     

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy

0,00     925,00     925,00     

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00     6 000,00     6 000,00     

4300 Zakup usług pozostałych 0,00     4 000,00     4 000,00     

Razem: 0,00     2 815 200,00     2 815 200,00     

Wójt Gminy Gniewoszów
 /-/ Marcin Szymon Gac
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