
                                                                                                               Zał. Nr 1
                                                                                                                                                do Z.B. Nr SG.0050.554.2022
                                                                                                                                                z dnia 31.05.2022 r. 

PLAN  FINANSOWY
dla rachunku środków z Funduszu Pomocowego

 w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

DOCHODY 2022 r.

 
dz. rozdz. § Treść Plan
 1 2 3 4 5

750 Administracja publiczna 5.067,77

75095

0970

pozostała działalność

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów
1.środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań 
zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania 
numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem na Ukrainie.

5.067,77

5.067,77

5.067,77

758 Różne rozliczenia 33.552,00 

75814

2700

różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
gmin, powiatów ( związku gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:
1.środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych 
zadań  oświatowych związanych z kształceniem, 
wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będących
obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1  
pkt 2 i w art.52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa.

33.552,00

33.552,00

33.552,00

 
852 Pomoc społeczna 55.225,00

 
85295

2700

Pozostała działalność

Dochody bieżące

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

55.225,00

55.225,00

55.225,00
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gmin, powiatów ( związku gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:
1.środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz
pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłku dla dzieci i 
młodzieży w szkole
2.środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz
pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłku dla dzieci w 
przedszkolu
3.środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie 
obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego 
wyżywienia zbiorowego w miejscach zakwaterowania na
obszarze Gminy w okresie od 14.03.2022 r. do 
31.03.2022 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego.

13.905,00

9.600,00

31.720,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 562.012,00

85395

0970

2700

Pozostała działalność

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów
1.środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań 
zleconych na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem 
na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 
300 zł na osobę.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
gmin, powiatów ( związku gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:
1.środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 
pieniężnego, przysługującego każdemu podmiotowi z 
tytułu zapewnienia, zakwaterowania i wyżywienia  
obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 13 ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa

562.012,00

562.012,00

113.220,00

448.792,00 

855 Rodzina 6.900,00

85595

0970

Pozostała działalność

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów
1.środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań  na 
rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na
świadczenia rodzinne

6.900,00

6.900,00

6.900,00

OGÓŁEM 662.756,77
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   WYDATKI  2022 r.

 
dz. rozdz. § Treść Plan
 1 2 3 4 5

750 Administracja publiczna 5.067,77

75095

4010

4110

4120

pozostała działalność

Wydatki bieżące
(środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań 
zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania 
numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem na Ukrainie), w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone

wynagrodzenia osobowe pracowników

składki na ubezpieczenie społeczne

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

5.067,77

5.067,77

5.067,77

5.067,77

4.239,04

724,88

103,85

801 Oświata i wychowanie 33.552,00

80195

4110

4120

pozostała działalność

Wydatki bieżące
(środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych 
zadań  oświatowych związanych z kształceniem, 
wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będących
obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1  
pkt 2 i w art.52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa), w tym :
1.wydatki jednostek budżetowych

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone

składki na ubezpieczenie społeczne 
a)PSP nr 3 – 3.847,00 zł
b)PP nr 3 – 1.013,00 zł
c)PP nr 5 – 250,00 zł
d)PP nr 6 – 40,00

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
a)PSP nr 3 – 548,00 zł
b)PP nr 3 – 135,00 zł

33.552,00 

33.552,00

33.552,00

33.384,50

5.150,00

743,00
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4790

4300

c)PP nr 5 – 50,00 zł
d)PP nr 6 – 10,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli
a)PSP nr 3 – 20.078,00 zł
b)PP nr 3 – 5.477,00 zł
c)PP nr 5 – 1.726,50 zł
d)PP nr 6 – 210,00 zł

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

zakup usług pozostałych
a)BAEO – dowożenie dzieci i uczniów

27.491,50

167,50

167,50
167,50

 
852 Pomoc społeczna 55.225,00

 
85295

4260

4300

3110

Pozostała działalność

Wydatki bieżące

1.wydatki jednostek budżetowych

1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

zakup energii
a)środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie 
obywatelom Ukrainy zakwaterowania na obszarze 
Gminy w okresie od 14.03.2022 r. do 31.03.2022 r.
otrzymane z Powiatu Krapkowickiego

zakup usług pozostałych
a)środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie 
obywatelom Ukrainy całodziennego wyżywienia 
zbiorowego w miejscach zakwaterowania na obszarze 
Gminy w okresie od 14.03.2022 r. do 31.03.2022 r. 
otrzymane z Powiatu Krapkowickiego

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych

świadczenia społeczne, w tym:

1)środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na 
rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłku dla dzieci 
i młodzieży w szkole
2)środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na 
rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłku dla dzieci 
w przedszkolu

55.225,00

55.225,00

31.720,00

31.720,00

19.825,00

11.895,00

23.505,00

23.505,00

13.905,00

9.600,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 562.012,00

85395 Pozostała działalność 562.012,00
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4010

4110

4120

4300

3110

Wydatki bieżące

1.wydatki jednostek budżetowych

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone

wynagrodzenia osobowe pracowników

1)środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań 
zleconych na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem 
na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 
300 zł na osobę.
2)środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 
pieniężnego, przysługującego każdemu podmiotowi z 
tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.13 ustawy o
pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę 
wniosków

składki na ubezpieczenie społeczne
1)środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań 
zleconych na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem 
na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 
300 zł na osobę.

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
1)środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań 
zleconych na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem 
na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 
300 zł na osobę.

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

zakup usług pozostałych
1.środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 
pieniężnego, przysługującego każdemu podmiotowi z 
tytułu zapewnienia, zakwaterowania i wyżywienia  
obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 13 ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę 
wniosków

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych

świadczenia społeczne, w tym:
1)środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań 
zleconych na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem 
na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 
300 zł na osobę.

562.012,00

73.852,00

2.412,00

2.042,00

1.850,00

192,00

324,00
324,00

46,00
46,00

71.440,00

71.440,00
71.440,00

488.160,00

111.000,00
111.000,00
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3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:
1.środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 
pieniężnego, przysługującego każdemu podmiotowi z 
tytułu zapewnienia, zakwaterowania i wyżywienia  
obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 13 ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę 
wniosków

377.160,00
377.160,00

855 Rodzina 6.900,00

85595

4210
4300

3110

Pozostała działalność

Wydatki bieżące

1.wydatki jednostek budżetowych
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych

świadczenia społeczne, w tym:
1)środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań  na
rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na
świadczenia rodzinne

6.900,00

6.900,00

207,00
207,00
30,00

177,00

6.693,00

6.693,00
6.693,00

OGÓŁEM 662.756,77

    Zdzieszowice 2022-05-31  

                                                                                                       
                                                                                                                Z up .BURMISTRZA
                                                                                                                          mgr  inż. Artur Gasz 
                                                                                                                 Z-ca Burmistrza Zdzieszowic   


