
 
 
 

 

 

ZARZĄDZENIE NR.50.2022 

BURMISTRZA DREZDENKA                  

z dnia 16 maja  2022 r.  

w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

obywatelom Ukrainy 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 583)  

zarządzam, co następuje:  

§ 1. Ustala się plan finansowy środków pochodząvych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 

Gminy Drezdenko w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ustala się plan finansowy środków pochodząvych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 

Gminy Drezdenko w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od  22 marca 2022 

roku. 

. 

 

  



 
 
 

                       Załącznik Nr 1 

                                                                                                    do Zarządzenia Nr 50.2022 

                                                                                                    Burmistrza Drezdenka  

                                                                                                    z dnia 16 maja 2022 roku 

 

Plan finansowy środków pochodząvych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy Gminy 

Drezdenko w zakresie dochodów 

 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Plan 

Dochody – plan na 2022 rok  

750   Administracja publiczna 20.309,00 

 75095  Pozostała działalność 20.309,00 

  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych,związków 

powiatów), samorządów województw, 

pozyskanych z innych źródeł 

 

 

 

 

20.309,00 

 

758   Różne rozliczenia  9.051,00 

 75814  Różne rozliczenia finansowe 9.051,00 

  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych,związków 

powiatów), samorządów województw, 

pozyskanych z innych źródeł 

 

 

 

 

9.051,00 

 

852   Pomoc społeczna  13.450,00 

 85295  Pozostała działalność  13.450,00 

  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych,związków 

powiatów), samorządów województw, 

pozyskanych z innych źródeł  

 

 

 

13.450,00 

 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
425.208,00 

 85395  Pozostała działalność  425.208,00 

  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych,związków 

powiatów), samorządów województw, 

pozyskanych z innych źródeł 

 

 

 

425.208,00 

Razem:  468.018,00 

 

 

 

 



 
 
 

                       Załącznik Nr 2 

                                                                                                    do Zarządzenia Nr 50.2022 

                                                                                                    Burmistrza Drezdenka  

                                                                                                    z dnia 16 maja 2022 roku 

 

Plan finansowy środków pochodząvych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy Gminy 

Drezdenko w zakresie wydatków. 

               

              

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Plan 

Wydatki bieżące – plan na 2022 rok 

Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL , 

                             - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL. 

750   Administracja publiczna 20.309,00 

 75095  Pozostała działalność 20.309,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.950,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.060,00 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
302,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 13.997,00 

Fundusz Pomocy - kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi 

obywatelami Ukrainy, dowozy. 

801   Oświata i wychowanie 9.051,00 

 80195  Pozostała dziłalność 9.051,00 

  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

 

1.297,00 

  
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

186,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16,00 

  4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 7.552,00 

Fundusz Pomocy – posiłek dla dzieci i młodzieży będącymi  obywatelami Ukrainy – pomoc 

dorażna na czas nie dłuższy niż 2 miesiące . 

852   Pomoc społeczna 13.450,00 

 85295  Pozostała dziłalność 13.450,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 13.450,00 

Fundusz Pomocy - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wyskości 300 zł, 

                             - wypłata świadczeń rodzinnych przyznanych obywatelom Ukrainy wraz z  

                                kosztami obsługi, 

                             -  świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i  

                                wyżywienia wraz z kosztami obsługi.  



 
 
 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 425.208,00 

 85395  Pozostała dziłalność 425.208,00 

  3110 Świadczenia społeczne 419.922,00 

  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

 

4.137,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 695,40 

  
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

99,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 124,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 230,60 

Razem 468.018,00 

 

 

 


