
Zarządzenie Nr 328/2021

Burmistrza Izbica Kujawskiej

z dnia 30 lipca 2021 roku

zmieniające  Zarządzenie  Burmistrza  Izbicy  Kujawskiej  w sprawie 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. W Zarządzeniu  304/2021 Burmistrza Izbicy 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W paragrafie § 2.1.  dodaje się punkt 3) następującej treści:

„  3)  Fundusz  Przeciwdziałania  COVID –  19  –  środki  na  pokrycie  wydatków dot.

podjęcia  działań  promocyjnych,  w  tym  organizacyjnych,  technicznych  lub

organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczny mieszkańców (w

szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-

CoV-2 w województwie kujawsko-pomorskim:

Symbol  zadania  -  „Fundusz  Przeciwdziałania  COVID  –  19  Promocja

szczepień”, ID zadania – „3”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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