
ZARZĄDZENIE NR 246/VIII/2020 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW 

z dnia 3 listopada 2020 r. 

w sprawie ponoszenia wydatków bieżących na przeciwdziałanie COVID-19, które podlegają wykazaniu 
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Pleszew 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 230 ust. 1, art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zmianami), zarządza się co następuje: 

§ 1. 1. Wdraża się procedurę ponoszenia wydatków bieżących na przeciwdziałanie COVID-19, które 
podlegają wykazaniu w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Pleszew, zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 do zarządzenia. 

2. Wprowadza się wzór wykazu wydatków poniesionych w 2020 roku w celu realizacji zadań związanych 
z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pomniejszane są wydatki bieżące 
budżetu, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, kierownikom 
komórek organizacyjnych oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 246/VIII/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

z dnia 3 listopada 2020 r.  

  

  

PROCEDURA PONOSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZECIWDZIAŁANIE 

COVID-19, KTÓRE PODLEGAJĄ WYKAZANIU W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE 

FINANSOWEJ MIASTA I GMINY PLESZEW 

  

Rozdział 1  

Zasady ogólne  

§ 1. Procedura określa zasady ponoszenia wydatków bieżących na przeciwdziałanie COVID-19, oraz 

tryb gromadzenia danych, celem wypełnienia kolumny oznaczonej symbolem 10.11. pn. „Wydatki 

bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań” w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej (WPF). 

§ 2. Koordynatorem gromadzenia danych jest Skarbnik Miasta i Gminy Pleszew.  

§ 3. Procedurą objęci są: 

− kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy Pleszew (należy przez to 

rozumieć kierowników wydziałów, referatów, biur, samodzielne stanowiska pracy  

i Komendanta Straży Miejskiej), 

− kierownicy jednostek budżetowych (organizacyjnych) Miasta i Gminy Pleszew, 

którzy są dysponentami wyodrębnionych części w budżecie gminy, zwani dalej dysponentami.  

§ 4. Dane przekazywane są za pomocą wykazu stanowiącego załączniki Nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 

Rozdział 2  

Zasady szczegółowe  

§ 5. W wieloletniej prognozie finansowej dodano kolumnę oznaczoną symbolem 10.11. pn. „Wydatki 

bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań”, służącą do ujmowania 

poniesionych wydatków przez gminy w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-

19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pomniejszane są wydatki bieżące 

budżetu. 

§ 6. Wydatki podlegające wykazaniu to kwoty przeznaczone na zakup płynów, mydeł, żeli, chusteczek 

i innych preparatów antybakteryjnych i artykułów chemicznych do dezynfekcji rąk oraz pomieszczeń, 

stojaków na dozowniki do dezynfekcji rąk, termometrów, maseczek i przyłbic ochronnych, rękawic 

jednorazowych (nitrylowych, lateksowych), fartuchów i kombinezonów ochronnych, wykonanie osłon 

ochronnych z pleksi oraz wszelkie inne niewymienione powyżej, niezbędne do zachowania nałożonych 

obostrzeń sanitarnych. 

§ 7. Wykaz kwot wydatków dotyczy tylko i wyłącznie wydatków bieżących: 

1) poniesionych, czyli płatności zrealizowanych, 

2) dokonanych ze środków własnych gminy. 

§ 8. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pleszewie wyznaczonej w roku 2020, będzie możliwa ostateczna  

aktualizacja poniesionych wydatków w roku budżetowym w WPF, o których mowa w § 5. 

§ 9. Celem ujęcia wszystkich wydatków dokonanych w roku budżetowym w WPF, o których mowa  

w § 5, koniecznym jest: 

1) oszacowanie przez dysponentów - wydatków niezbędnych do poniesienia, z przeznaczeniem 

na zachowanie nałożonych obostrzeń sanitarnych umożliwiających realizację zadań w tym 

zakresie do końca br., 
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2) realizacja płatności w terminie do dnia 4 grudnia br. 

 

Rozdział 3  

Procedura gromadzenia danych niezbędnych do wypełnienia kolumny 10.11 WPF 

§ 10. 1. Kategorie dokumentu - wykaz wydatków poniesionych w 2020 roku w celu realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - 

pomniejszane są wydatki bieżące budżetu.  

2. Wykaz składa dany dysponent ponoszący wydatki, o których mowa w § 5 procedury, w ramach 

posiadanej części budżetu (planu finansowego). 

§ 11. 1. Wydatki w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ponoszone były 

od początku wprowadzenia stanu epidemicznego. 

2. W składanym po raz pierwszy wykazie, o którym mowa § 10 ust. 1 procedury, należy ująć wszystkie 

wydatki, o których mowa w § 5 procedury, jakie zostały przez danego dysponenta dotychczas 

poniesione licząc do końca października br. 

3. Kolejny wykaz winien objąć wszystkie wydatki, o których mowa w § 5 procedury, poniesione od 

listopada do końca roku budżetowego. 

4. Wykaz należy złożyć w formie pisemnej: 

a) dysponenci kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy Pleszew do 

Wydziału Finansowego, 

b) dysponenci pozostałych jednostek budżetowych na biurze podawczym w UMiG Pleszew, 

w terminach: 

- do 20.11.2020 r., o którym mowa w ust. 2, 

- do dnia 10.12.2020 r., o którym mowa w ust. 3. 

§ 12. Wymagane, by składany wykaz podpisany był przez dysponenta realizującego w ramach 

posiadanej części budżetu wydatki, o których mowa w § 5 procedury. W przypadku jednostek 

budżetowych, których ewidencja księgowa prowadzona jest przez CUW w Pleszewie w ramach usług 

wspólnych, wraz z podpisem Dyrektora CUW, bądź Głównego Księgowego tej jednostki.  
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 Załącznik Nr 2 

 do Zarządzenia Nr 246/VIII/2020 

 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

 z dnia 3 listopada 2020 r.  

 

 .................................................................................   ...................................................  
 (pieczątka jednostki organizacyjnej UMIG Pleszew/ jednostki budżetowej) (miejsce i data) 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 

Wykaz wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu* 

 Za okres ……………………………….. 

 .................................................................................   ...................................................................................................  
 (podpis sporządzającego) Podpis kierującego daną komórką organizacyjna UMiG Pleszew/ Dyrektora jednostki budżetowej 

 

* W wykazie nie ujmuje się wydatków bieżących sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi ujmowanymi w poz. 1.1.4 WPF, a w szczególności:  
1) wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,  
2) wydatków bieżących na realizację zadań z udziałem środków UE, dotyczących przeciwdziałania COVID-19 ujmowanych w pozycji 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. paragrafy z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, za wyjątkiem wkładu własnego.  

Lp. 
Wystawca faktury/ 

rachunku 
Nr faktury/ 
rachunku 

Data 
wystawienia 

faktury 
Kwota 

Data realizacji 
płatności 

Opis Operacji 

Klasyfikacja budżetowa wydatku 

Dział Rozdział § 

1.           

2.           

3.           

…          

A. 
Dane z okresu sprawozdawczego  

Razem   

B. 
Dane z poprzedniego okresu 

Razem   

Narastająco (A+B)   
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UZASADNIENIE

Niniejsze Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, który z mocy art. 33 ust. 3 i 5 ustawy o
samorządzie gminnym jest kierownikiem urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wprowadza ujednolicony tryb gromadzenia danych
niezbędnych do wypełnienia nowododanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej kolumnie oznaczonej
symbolem 10.11 pn. „Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań”, w
zakresie harmonogramu czasowego oraz układu merytorycznego.
Celem wprowadzenia procedury jest określenie i usystematyzowanie procesów, jakie należy podejmować
w trakcie realizacji wydatków bieżących na przeciwdziałanie COVI-19. Procedura umożliwi realizowanie
zadań w sposób standardowy oraz dzięki wykorzystaniu jednolitego wzoru dokumentu wypełnienie
kolumny 10.11 WPF, zgodnie z nałożonymi przez ustawodawcę wymogami
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