
Zarządzenie Nr 304/2021

Burmistrza Izbica Kujawskiej

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie określenia zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących

gromadzenia  i  wydatkowania  środków  związanych  z  realizacją  zadań

finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 

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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), art. 10

ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), art. 40

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305),  oraz

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości

oraz  planów  kont  dla  budżetu  państwa,  budżetów  jednostek  samorządu  terytorialnego,  jednostek

budżetowych,  samorządowych  zakładów  budżetowych,  państwowych  funduszy  celowych  oraz

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę  poza granicami Rzeczypospolitej  Polskiej

(Dz. U. z 2020 r. poz. 342) 

zarządzam, co następuje:

§  1.1. Celem  prawidłowej  ewidencji  i  rozliczenia  środków  z  Funduszu

Przeciwdziałania COVID – 19 wprowadza się zasady ewidencji tych środków.

2.  Postanowienia niniejszego zarządzenia nie naruszają zasad polityki rachunkowości

wprowadzonej Zarządzeniem Nr 243/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej  z dnia 31

stycznia  2018 r.  w sprawie ustalenia  zasad prowadzenia  rachunkowości  oraz planu

kont  dla  budżetu  gminy,  jednostek  budżetowych  Gminy  Izbica  Kujawska  oraz

samodzielnych jednostek organizacyjnych. 

3.  Ewidencja i rozliczanie środków związanych z realizacją zadań finansowanych ze

środków Funduszu  Przeciwdziałania  COVID –  19 odbywa  się  w  ramach  przyjętej

przez Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej polityki rachunkowości.

§ 2.1.  Wprowadza się dodatkowe oznakowania do ewidencji operacji gospodarczych

związanych z realizacją zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19:

1) Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 -Wspieraj Seniora:

Symbol  zadania  -  „Fundusz  Przeciwdziałania  COVID  –  19  Wspieraj

Seniora”, ID zadania – „1”,

2) Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – transport osób mających trudności w

samodzielnym  dotarciu  do  punktów  szczepień  przeciwko  wirusowi  CARS-

CoV-2  w  tym  osób  niepełnosprawnych  orz  organizacji  punktów  informacji

telefonicznej:

Symbol zadania - „Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 Szczepienia”, ID

zadania – „2”.

 2.  Środki  otrzymane  z  Funduszu  Przeciwdziałania  COVID  –  19  wpływają  na

wyodrębniony  rachunek  bankowy  otwarty  w  Banku  Spółdzielczym  w  Lubrańcu



oddział Izbica Kujawska o nr  90 9559 1027 2008 0300 3405 0022 pn.: „ Fundusz

Przeciwdziałania COVID – 19”.

3.  ID/symbol zadania, o którym mowa w punkcie 1 stosuje się do wszystkich kont

Jednostki  –  Urzędu  Miejskiego  w  Izbicy  Kujawskiej,  jednostek  organizacyjnych

gminy  oraz  „Organu”  –  Gminy  Izbica  Kujawska,  na  których  będą  wykonywane

operacje związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.

4.  Przez  operacje  związane  z  realizacją  zadań  związanych  z  przeciwdziałaniem

COVID  –  19  rozumie  się  wszystkie  operacje  związane  z  gromadzeniem  środków

zewnętrznych na jego finansowanie, operacje związane z wydatkowaniem środków na

pokrycie kosztów tych zadań.

5.  Jako  operacje  związane z  wydatkowaniem środków na pokrycie  kosztów zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 rozumie się wszystkie operacje z tym

związane,  od  momentu  powstania  zobowiązań,  do  zapłaty  kontrahentom,

pracownikom,  w  tym  w  szczególności:  zaangażowanie  wydatków,  rozrachunki,

przelew środków pieniężnych.

6.  Dokumenty stanowiące podstawę  do wypłaty  środków publicznych  na realizację
Funduszu zatwierdzane są do wypłaty na zasadach ogólnych, przyjętych w Urzędzie

Miejskim w Izbicy Kujawskiej.

7.  ID/symbol zadania używany jest w taki sposób, aby możliwe było wyodrębnienie

wszystkich operacji związanych z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem

COVID – 19,  w szczególności  dokonywanie  odpowiednich wydruków,  ujmujących

zarówno pojedyncze operacje gospodarcze jak i ich agregację.

8.  Dokumentacja finansowo – księgowa dotycząca realizowanych zadań z Funduszu

Przeciwdziałania  COVID-19  jest  przechowywana  i  archiwizowana  zgodnie  z

przepisami prawa z uwzględnieniem wymagań realizacji Funduszu. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2021 r.

                                                                BURMISTRZ

                                                        mgr Marek Dorabiała


