
                                                  Zarządzenie Nr 78/2022 

                                          Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 

                                              z dnia 29 kwietnia 2022 roku 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  

25 lutego 2022 roku w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego 

wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 65 ust. 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 ze zm.), 

zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Przedkłada się organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego tj. Radzie 

Miejskiej w Mordach, informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku, 

na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-l9 według stanu na 

dzień 31 grudnia 2021 r.,  stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Mordy. 

§ 3. 

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 

25 lutego 2022 roku w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego 

wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach. 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 

                                                                                       /-/ Jan Ługowski  

                                                                                        podpis na oryginale 

 

 

 
 



Załącznik do zarządzenia Nr 78/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

 

 

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku, na którym 

gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-l9  

według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 

 

Rzeczywiste wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone 

są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-l9 na dzień 31 grudnia 2021 rok przedstawia 

się następująco: 
 

1. Niewykorzystane w 2020 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 

1.421.054,00 zł zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXVI/191/2020 Rady Miejskiej  

w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Mordy na 2021 rok, jako przychód budżetu w § 9050, z przeznaczeniem na pokrycie niżej 

wymienionych zadań inwestycyjnych.  

 

Plan finansowy przychodów na 2021 rok 

 

Dział Rozdział § Treść Plan  

   Przychody ogółem   1 421 054,00 

    

9050 

Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związane ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy 

o finansach publicznych, pochodzące z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 

1 421 054,00 

 

 

Wykonanie planu finansowego dochodów za 2021 rok 

 

Dział Rozdział § Treść Wykonanie 

758     Różne rozliczenia  1 400 000,00 

  75816   Wpływy do rozliczenia 1 400 000,00 

  

6100 

 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł 

1 400 000,00 

 

 

 

 

 



Wykonanie planu finansowego wydatków w 2021 roku 

 

Dział Rozdział § Treść Wykonanie 

600     Transport i łączność   421 054,00 

  60016   Drogi publiczne gminne 421 054,00 

    

 

6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 

Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: 

Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki  

 

421 054,00  

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500 000,00 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500 000,00 

    

 

6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Czołomyje 

 

500 000,00 
 

Ogółem: 921  054,00 

 

2. Niewykorzystane w 2021 roku środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych wyniosły 1.900.000,00 zł.  

Uchwałą Nr XXXVI/269/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok, wprowadzono kwotę 

1.900.000,00 zł na przychody budżetu w § 9050, jako niewykorzystane środki na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, 

związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych 

ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z 

przeznaczeniem na inwestycje 2022 roku.  

 

3. Uchwałą Nr XL/298/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 kwietnia 2022 r.  

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok, wprowadzone na 

przychody 2022 roku środki (§ 9050), jako niewykorzystane środki na rachunku bieżącym, 

związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 1.900.000,00 zł 

zostały powiększone o odsetki na rachunku bankowym w kwocie 1.720,57 zł 

Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta i Gminy Mordy 

za 2021 rok, przeznaczone na pokrycie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych wraz z 

odsetkami wyniosły: 1.901.720,57 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan finansowy przychodów na 2022 rok 

 

Dział Rozdział § Treść Plan  

   Przychody ogółem   1 901 720,57 

    

9050 

Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związane ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o 

finansach publicznych, pochodzące z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

1 901 720,57 

 

 

Plan finansowy wydatków na 2022rok 

 

Dział Rozdział § Treść Plan  

010     Rolnictwo i łowiectwo 1 400 000,00 

  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 400 000,00 

    

 

6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 
miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka 

1 400 000,00 

801     Oświata i wychowanie 501 720,57 

  80101   Szkoły podstawowe 501 720,57 

    

 

6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej                   

w miejscowości Radzików Wielki 

501 720,57 

Ogółem: 1 901 720,57 

 
 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 

                                                                                       /-/ Jan Ługowski  

                                                                                        podpis na oryginale 
 


