
Konkursy dla gmin dotyczące szczepień:
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Gdzie należy złożyć wniosek o odbiór Nagrody?

Konkurs Rosnąca Odporność: wnioski o odbiór nagrody powinny być przekazane
wojewodom (przez elektroniczną skrzynkę podawczą). Szczegóły dotyczące wniosku
prosimy skonsultować z pełnomocnikiem wojewody ds. szczepień. Listę pełnomocników i
adresy kontaktowe można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pelnomocnicy-wojewodow-do-spraw-szczepien.

Konkurs Najbardziej Odporna Gmina i Gmina na Medal: nagrody przekazuje KPRM
(adres skrzynki podawczej do wysyłania wniosków: /eKPRM/SkrytkaESP).

Jaki rachunek bankowy powinny podać gminy w celu przelania środków z nagród?

Gminy powinny otrzymać środki z nagród na wydzielony rachunek dochodów (art. 65 ust.
11*). Może to być rachunek bankowy gminy, który został wcześniej wydzielony na
wszystkie zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – zalecamy jednak
prowadzenie na nim wyodrębnionej ewidencji księgowej tak aby możliwa była identyfikacja
przeznaczenia zdobytych nagród.

[*Ustawa 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. poz. 568, z późn. zm.).]

Na jakie cele gmina może wydatkować środki z nagród?

Gminy same decydują o przeznaczeniu zdobytych środków. Może być to każdy cel, jeżeli
organ wykonawczy gminy będzie w stanie uzasadnić, że jest on związany ze zwalczaniem
zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków,
w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Do kiedy gminy mogą wydatkować nagrody i do kiedy zwracać niewykorzystane
środki?

Nie ma sztywnych ram czasowych odnośnie wydatkowania środków zdobytych w
konkursie Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal i Rosnąca Odporność – mogą
one być wydatkowane również w 2022 r.

Gmina może wykorzystać wygrane środki w 2022 r., nawet jeżeli otrzyma je na konto
jeszcze w 2021 r.
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Gmina może swobodnie rozporządzać wygranymi środkami – nie przewidujemy
możliwości zwrotu niewykorzystanych funduszy.

W jaki sposób przebiega rozliczenie nagród?

Według regulaminów Konkursów, rozliczenie otrzymanych Nagród przebiega zgodnie z
art. 65 ust. 13*. Zatem informację o wykonaniu planu finansowego wójt (burmistrz /
prezydent miasta) powinien przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego.

[*Ustawa 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. poz. 568, z późn. zm.).]

W jakim czasie środki z nagród wpłyną na konto gminy?

● Konkurs Rosnąca Odporność: zgodnie z regulaminem Konkursu, wojewoda
przekazuje gminom nagrodę najpóźniej 60 dni od dnia terminowego otrzymania
wniosku o odbiór nagrody.

● Konkurs Najbardziej Odporna Gmina i Gmina na Medal: zgodnie z regulaminem
Konkursu, KPRM przekazuje gminom nagrodę najpóźniej 30 dni od dnia
terminowego otrzymania wniosku o odbiór nagrody (adres skrzynki podawczej do
wysyłania wniosków: /eKPRM/SkrytkaESP).
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