
ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2020 
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 13 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane 
z przeciwdziałaniem COVID-19 

Na podstawie: art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020r. 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 2020r. 
poz. 568 z późn. zm.). 

Zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych 
z przeciwdziałaniem COVID-19. 

2. Ustalenie planu finansowego następuje w zakresie dochodów i wydatków, z uwzględnieniem 
finansowania inwestycji w latach 2020 – 2021. 

§ 2. 1. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco: 

Dział Rozdział Paragraf Okres realizacji Kwota 
758 75814 6290 2020 4.191.390 zł 

2. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco: 

Dział Rozdział Paragraf Okres realizacji Kwota 
600 60016 6050 2020/2021 2.200.000 zł 
600 60095 6050 2020-2021 1.491.390 zł 
900 90001 6050 2020-2021 500.000 zł 

§ 3. Wykonanie  zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Michał Majewski 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. 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 2020r. poz. 568 z późn.
zm.) burmistrz opracowuje plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków związanych z
przeciwdziałaniem COVIT-19. Środki te zostaną przeznaczone 2020 – 2021 na realizację inwestycji z
zakresu budowy dróg lokalnych (2.200.000 zł), budowy ścieżek rowerowych w ramach realizacji węzła
integracyjnego (1.491.390 zł) oraz budowy zbiornika przeciwpowodziowego (500.000 zł).
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