
 

 

                                                  Zarządzenie Nr 79/2022 

                                          Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 

                                              z dnia 29 kwietnia 2022 roku 
 

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta i Gminy Mordy za 2021 rok  

 

 

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 rachunków środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok, otrzymanych z przeznaczeniem na: 

1. program „Laboratoria przyszłości”,  

2. program „Wspieraj Seniora”,  

3. promocję szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,  

4. transport do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację 

telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych,  

5. inwestycje w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 

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

 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Mordy. 

§ 3. 

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 79/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

 

I. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunków środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-l9 według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 

 

1. Informacja o rachunku bankowym nr 71 8038 0007 0042 2756 2000 0510 

wyodrębnionym w celu transferu środków na realizację Programu „Laboratoria 

Przyszłości”, polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. 

 

 

Stan otwarcia rachunku na dzień 03.11.2021 r 0,00 

 

Zwiększenia na rachunku w ciągu 2021 roku, w tym: 112.500,00  

Wpływ środków na realizację programu Laboratoria Przyszłości                                              

(Klasyfikacja budżetowa dochodów: 80195 § 2180) 

112.500,00 

  

 

Zmniejszenia na rachunku w ciągu 2021 roku   0,00 

 

Stan zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2021 r. 112.500,00 

 

Niewykorzystane w 2021 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgromadzone 

na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości”, w kwocie 112.500,00 zł zostały 

wprowadzone 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, jako 

przychód budżetu w § 9050, z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku ww. zadania przez 

jednostki organizacyjne - szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

i Gmina Mordy, w tym: 

1) Zespół Oświatowy w Mordach – 82.500,00 zł, 

2) Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. K. Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim – 

30.000,00 zł. 

 

2. Informacja o rachunku bankowym nr 63 8038 0007 0042 2756 2000 0460 

wyodrębnionym w celu transferu środków na realizację zadania „Wspieraj Seniora”, 

polegającego na wsparciu seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki 

zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2. Zadanie realizowane było przez Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach 

 

Stan otwarcia rachunku na dzień 28.01.2021 r 0,00 

 

Zwiększenia na rachunku w ciągu 2021 roku, w tym: 8.462,00  

Wpływ środków na realizację programu Wspieraj Seniora 

(Klasyfikacja budżetowa dochodów: 85295 § 2180) 

8.462,00 

  

Zmniejszenia na rachunku w ciągu 2021 roku   8.462,00 

Wydatek poniesiony na realizację programu Wspieraj Seniora  

(Klasyfikacja budżetowa wydatków: 85295 § 4010, 4110, 4120)  8.462,00 

Stan zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2021 r. 0,00 

 



 

 

3. Informacja o rachunku bankowym nr 84 8038 0007 0042 2756 2000 0470 

wyodrębnionym w celu transferu środków na realizację zadań: 

1) organizowanie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub 

organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców  

(w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu COVID-19. 2;  

2) transport do punktów sczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji 

telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o 

sczepieniach wirusowi SARS-CoV-2. 
 

 

Stan otwarcia rachunku na dzień 23.02.2021 r 0,00 

 

Zwiększenia na rachunku w ciągu 2021 roku, w tym: 15.733,00  

Wpływ środków na realizację „Organizowanie działań promocyjnych, w tym 

organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na 

celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) 

poddających się szczepieniu COVID-19” (Klasyfikacja budżetowa dochodów: 

85195 § 2180) 

10.000,00 

  

Wpływ środków na realizację „Transport do punktów sczepień przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb 

transportowych oraz informacji o sczepieniach wirusowi SARS-CoV-2” 

(Klasyfikacja budżetowa dochodów: 85195 § 2180) 5.733,00 

 

Zmniejszenia na rachunku w ciągu 2021 roku   15.733,00 

Wydatek poniesiony na realizację „Organizowanie działań promocyjnych, w 

tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających 

na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) 

poddających się szczepieniu COVID-19” (Klasyfikacja budżetowa wydatków: 

85195 § 4210, 4300, 4360) 10.000,00 

Wydatek poniesiony na realizację „Transport do punktów sczepień przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb 

transportowych oraz informacji o sczepieniach wirusowi SARS-CoV-2” 

(Klasyfikacja budżetowa wydatków: 85195 § 4010, 4110, 4120, 4360) 5.733,00 

 

Stan zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2021 r. 0,00 
 

 
 

 

II. Informacja o wykonaniu środków z rezerwy ogólnej według stanu na dzień 31 grudnia 

2021 r. 
 

Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 r.  

Nr ST3.4751.6.2021.K i Nr ST3.4751.6.2021 w roku 2021 Miastu i Gminie Mordy zostały 

przyznane środki w łącznej kwocie 2.688.870,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z 

przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i 

zaopatrzenia w wodę, w szczególności: 

1. Nr ST3.4751.6.2021.K - przyznanie kwoty 2.002.973,00 zł z tytułu uzupełnienia 

subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie 

kanalizacji, 

2.  Nr ST3.4751.6.2021.W - przyznanie kwoty 685.897,00 zł z tytułu uzupełnienia 

subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie 

wodociągów i zaopatrzenia w wodę. 



 

 

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.) nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 

2021-2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów  

i zaopatrzenia w wodę, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej 

kwoty oraz określiła, że o sposobie wykorzystania środków decyduje gmina samodzielnie, 

uwzględniając przepisy ww. ustawy oraz zasady gospodarowania mieniem. 

 
 

Stan otwarcia rachunku na dzień 02.12.2021 r 0,00 

Zwiększenia na rachunku w ciągu 2021 roku, w tym: 2.688.870,00 

Wpływ środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na 

wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. (Klasyfikacja budżetowa 

dochodów: 75802 § 6280) 

2.002.973,00 

  

Wpływ środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na 

wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. 

(Klasyfikacja budżetowa dochodów: 75802 § 6280) 685.897,00 

Zmniejszenia na rachunku w ciągu 2021 roku   0,00 

Stan zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2021 r. 2.688.870,00 
 

 

Środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej, przeznaczone na wsparcie finansowe 

inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę w 2021 roku  

nie zostały wykorzystane. Stan ww. środków na dzień 31.12. 2021 wyniósł 2.688.870,00 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 

2.688.870,00 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 niżej wymienione inwestycje 2022 roku.  

 

 

Plan finansowy przychodów na 2022 rok 

 

Dział Rozdział § Treść Plan  

   

Przychody ogółem  

 2.688.870,00 

    

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 

uzupełnienia subwencji ogólnej, przeznaczone na 

wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 

oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę 

2.688.870,00 



 

 

Plan finansowy wydatków na 2022rok 

 

Dział Rozdział § Treść Plan  

010     Rolnictwo i łowiectwo 2.390.897,00 

  

01043 

   

Infrastruktura wodociągowa wsi 

 

485.897,00 

 

  
6050 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje 250.000,00 

  

6050 Modernizacja stacji uzdatniania wody w 

miejscowości Czepielin 
235.897,00 

  

 

01044 

 

  

 

Infrastruktura sanitacyjna wsi 

 

1.905.000,00 

 

  

6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 

miejscowościach  Krzymosze i Leśniczówka oraz 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka 
1.905.000,00 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 297.973,00 

  

90001 

 

  

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód  

 

297.973,00 

 

    

6050 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w 

miejscowości Mordy i Kolonia Mordy 200.000,00 

  

6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 

miejscowości Mordy i Kolonia Mordy 97.973,00 

Ogółem: 2.688.870,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 

                                                                                       /-/ Jan Ługowski  

                                                                                        podpis na oryginale 

 
 


