
ZARZĄDZENIE NR 53/2022 

WÓJTA GMINY ZAWONIA 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów  

z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy 

 

Na podstawie art. 14 ust. 14 i 15  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

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

583 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na 

wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy, określony  

w  załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych będących 

dysponentami środków budżetowych. 

 

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 kwietnia 2022 r.  

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów  

z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy. 

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt Gminy Zawonia 

 

        Agnieszka Wersta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2022                 

Wójta Gminy Zawonia z dnia 29.04.2022 r. 

 

 

PLAN FINANSOWY 

 

DOCHODY           w zł 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Plan na 2022 r. 

852   Pomoc społeczna 117 222,66 

 85231  Pomoc dla cudzoziemców 117 222,66 

  0970 Wpływy z różnych dochodów, w tym: 

- art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa  

- art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa  

- art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa  

- art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa  

 

117 222,66 

2 101,41 

 

 

161,25 

 

 

 

53 760,00 

 

 

61 200,00 

 

WYDATKI           w zł 

Dział Rozdział Paragraf Jednostka Nazwa zadania Plan na 2022 r. 

852    Pomoc społeczna 117 222,66 

 85231   Pomoc dla cudzoziemców 117 222,66 

  3110 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej                   

w Zawoni 

Świadczenia społeczne 113 760,00 

  4210 Zakup materiałów                            

i wyposażenia 

900,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 300,00 

  4010 Urząd Gminy 

Zawonia 

Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

1 757,77 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

300,58 

  4120 Składki na fundusz Pracy 

oraz fundusz 

Solidarnościowy 

43,06 

  4300 Zakup usług pozostałych 161,25 

 

 

 

 



Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Zawonia w sprawie ustalenia planu 

finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy  

 

 

Przyjęcie zarządzenia jest wynikiem otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań 

określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 


