
Zarządzenie nr 0050.22.2022 
Wójta Gminy Załuski 

z dnia 28.04.2022 roku 

zmieniające Zarządzenie nr 0050.19.2022 z dnia 15.04.2022 roku w sprawie planu 
finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą  obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa — Fundusz Pomocy 

Na podstawie  art.  30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn.zm.) oraz  art.  14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 
z 2022 r, poz. 583) Wójt Gminy zarządza, co następuje: 

* 1 

W Zarządzeniu nr 0050.19.2022 z dnia 15.04.2022 roku w sprawie planu finansowego 
wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą  obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa — Fundusz Pomocy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

*2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gmn j łuski 
Kamil K ki 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Wójta Gminy 
Załuski Nr 0050.22.2022 z dnia 
28.04.2022 r. 

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na 2022 rok 

Plan dochodów 

KLASYFIKACJA 
BUDŻETOWA 

DOCHODY KWOTA 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.241,52 

75495 Pozostała działalność  4.241,52 

2700 Środki na dofinansowanie własnych 
zadań  bieżących gmin (związków 
gmin), powiatów (związków 
powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych 
źródeł  

4.241,52 

758 Różne rozliczenia 21.528,00 

75814 Różne rozliczenia finansowe 21.528,00 

2700 Środki na dofinansowanie własnych 
zadań  bieżących gmin (związków 
gmin), powiatów (związków 
powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych 

źródeł  

21.528,00 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 328.882,00 

85395 Pozostała działalność  328.882,00 

2700 Środki na dofinansowanie własnych 
zadań  bieżących gmin (związków 
gmin), powiatów (związków 
powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych 

źródeł  

328.882,00 



Plan wydatków 

KLASYFIKACJA 
BUDŻETOWA 

WYDATKI KWOTA 

750 Administracja publiczna 4.241,52 

75023 Urzędy Gmin 4.241,52 

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

4.241,52 

801 Oświata i wychowanie 21.528,00 

80113 Dowożenie uczniów do szkól 21.528,00 

4300 Zakup usług pozostałych 21.528,00 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 328.882,00 

85395 Pozostała działalność  328.882,00 

3110 Świadczenia społeczne 323.449,00 

4010 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 173,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 

4300 Zakup usług pozostałych 4.010,00 

Wójtiiy Załuski 

Kamil rowski 
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