
Uchwała n M / 2 0 2 0 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 19 października 2020 r. 

w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-19 

Na podstawie art. 65 ust 12 i 13 ustawy z dnia 2 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) w związku 

z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r w sprawie wsparcia na realizację zadań 

inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego ( M.P. z 2020r, poz. 662) , Zarząd Powiatu 

uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Opracowuje się Plan finansowy dla rachunku dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID -19 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. W celu realizacji przyznanego wsparcia powiatu środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

realizowanymi w związku z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów wydziela się w powiecie i 

jednostkach organizacyjnych powiatu oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Społecznej ( dalej: SPZOZ )odrębny rachunek bieżący dochodów i wydatków o nazwie „ Rządowy 

Fundusz Inwestycji Lokalnych". 

§ 2 

1. Opracowuje się Plan finansowy wydatków dla rachunku ze środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID - 19 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. Ustala się wykaz jednostek objętych planem finansowym dla rachunku dochodów i wydatków 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Zobowiązuje się jednostki ujęte w wykazie do założenia odrębnego rachunku bankowego o nazwie 

„ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych". 

3. Z rachunku wyodrębnionego mogą być realizowane tylko i wyłącznie wydatki majątkowe określone 

z limitem środków w planie finansowym załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Niedopuszczalne 

jest w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych ich refundowanie ani realizowanie innych 

wydatków nieokreślonych w planie finansowym. 

4. W przypadku naliczenia przez bank odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym środki 

te stanowią dochód jednostki i podlegają odprowadzeniu na konto powiatu, w terminach tak jak dla 
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wszystkich innych dochodów budżetowych, z którego otrzymały środki na dofinansowanie. W 

SPZOZ naliczone odsetki przekazane są do budżetu powiatu i nie stanowią przychodu jednostki. 

5. Środki na rachunek bankowy w jednostkach będą przekazywane przez organ powiatu na podstawie 

dyspozycji jednostek organizacyjnych w terminach umożliwiających prawidłową realizację zadań 

inwestycyjnych ( poprzez konto rozliczeniowe 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych) a w 

przypadku SPZOZ na podstawie umowy dotacji. 

1. Zobowiązuje się wszystkie jednostki ujęte w załączniku nr 3 do: 

1) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w ramach planów finansowych dla rachunku 

dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19. 

2) umieszczenia na przedmiocie inwestycji, w momencie jej rozpoczęcia, tabliczki z logo, 

zgodnie ze wzorem określonym w uchwale Rady Ministrów - załącznik nr 6 uchwały Rady 

Ministrów, 

3) sprawozdawania do Zarządu Powiatu Mławskiego o wykorzystaniu środków według stanu na 

koniec 2020, 2021 i 2020 r w terminie 5 dni po zakończeniu okresu, za który jest sporządzana 

informacja oraz 50 dni po zakończeniu wydatkowania przekazanych środków na drukach 

określonych w załączniku nr 5 uchwały Rady Ministrów. 

Informację o wysokości planu finansowego dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek 

organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ich zmian będą przekazywane w formie i na zasadach 

wynikających z Uchwały Zarządu w sprawie przekazywania jednostkom informacji w toku 

wykonywania budżetu na rok 2020, dla SPZOZ w formie i na zasadach wynikających z umowy dotacji. 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

4. Witold Okumski. 

2. Zbigniew Markiewicz 

3 Jolanta Karpińska. 

Zarząd Powiatu M ławskfi 

1. Jerzy Ryszard Rakowsi 

5. Krystyna Zając 
! 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu nr.„ /2020 
z dnia 19 października 2020r 

Plan finansowy dla rachunku dochodów ze środków funduszu przeciwdziałania COVID -19 -
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Dział Rozdział Paragraf 
Nazwa klasyfikacji 

budżetowej Kwota 

758 Różne rozliczenia 3 054 838,00 

75816 Wpływy do rozliczenia 3 054 838,00 

6290 

środki na dofinansowanie 
własnych inwestycji gmin, 
powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z 
innych źródeł. 

3 054 838,00 

Ogółem 3 054 838,00 

Zarząd Powiatu Mławskiego 
1. Jerzy Ryszard Rakowski..^:.... 
2. Zbigniew Markiewicz 
3. Jolanta Karpińska, 
4. Witold Okumski 
5. Krystyna Zając 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu nr /2020 
z dnia 30 września 2020r 

Plan finansowy dla rachunku wydatków ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19- , . Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych". 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa klasyfikacji budżetowej/ zadania Kwota ogółem: 
w tym: 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa klasyfikacji budżetowej/ zadania Kwota ogółem: 2020 2021 2022 
600 Transport i łączność 2 454 838,00 0,00 2 454 838,00 0,00 

60014 Drogi publiczne powiatowe 2 454 838,00 0,00 2 454 838,00 0,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 454 838,00 0,00 2 454 838,00 0,00 
Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek - Rumoka na 
odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20 2 454 838,00 2 454 838,00 

851 Ochron zdrowia 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 
85111 Szpitale ogólne 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 

6220 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyujnych innych jednostek sektora finansów 
publicznych 

600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do uzyskania 
dotacji unijnej wraz ze wsparciem merytorycznym, 
zawierającej m.in. dokumentację techniczną 
(audyt energetyczny i program funkcjonalno-użytkowy) 

60 270,00 60 270,00 

Zakup cieplarki do prowadzenia hodowli bakteryjnych 10 701,00 10 701,00 

Zakup aparatu do mierzenia bilirubiny dla dzieci 9 100,00 9 100,00 

Zakup i montaż lampy operacyjnej na bloku porodowym 60 000,00 60 000,00 

Zakup aparatu USG z trzema głowicami 140 000,00 140 000,00 

Zakup głowicy liniowej UST- 5413 do aparatu USG Aloka 24 000,00 24 000,00 

Zakup 2 sztuk aparatów elektrochirurgicznych 134 142,20 134 142,20 

Ogółem 
Zakup łóżek szpitalnych 161 786,80 

3 054 838,00 

161 786,80 

600 000,00 2 454 838,00 0,00 

Zarząi 
1. Jerzy Ryszard Rakj 
2. Zbigniew Markiewicz. 
3. Jolanta Karpińska. 
4. Witold Okumski 
5. Krystyna Zając 

skiego 


