
ZARZĄDZENIE NR 105/2022 

WÓJTA GMINY ZAWONIA 

z dnia 29 września 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 103/2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 września 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 105/2022                 

Wójta Gminy Zawonia z dnia 29.09.2022 r. 

 

 

PLAN FINANSOWY 

 

DOCHODY           w zł 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Plan na 2022 r. 

758   Różne rozliczenia 661 773,02 

 75814  Różne rozliczenia finansowe 130 161,35 

 

 

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 

obywatelom Ukrainy, w tym: 

- ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa: edukacja 

dzieci z Ukrainy 

130 161,35 

 

 

130 161,35 

75816  Wpływy do rozliczenia 531 611,67 

 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 

obywatelom Ukrainy, 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. 12 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. 29 i 30 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 

531 611,67 

 

 

4 726,54 

 

 

161,25 

 

15 171,88 

 

 

447 184,00 

 

 

9 288,00 

 

 

55 080,00 

 

WYDATKI           w zł 

Dział Rozdział Paragraf Jednostka Nazwa zadania Plan na 2022 r. 

Wydatki na zadania własne 139 449,35 

801    Oświata i wychowanie 130 161,35 

 80101   Szkoły podstawowe 100 746,01 

 4350 Szkoła Podstawowa 

im. Ks. W. 

Bochenka  

w Czeszowie 

Zakup towarów                                       

(w szczególności materiałów, 

leków, żywności) w związku              

z pomocą obywatelom Ukrainy 

1 411,68 



4370 Zakup usług związanych              

z pomocą obywatelom Ukrainy 

1 114,93 

4740 Wynagrodzenia i uposażenia 

wypłacane w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

6 888,12 

4750 Wynagrodzenia nauczycieli 

wypłacane w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

23 113,79 

4850 Składki i inne pochodne od 

wynagrodzeń pracowników 

wypłacanych w związku                   

z pomocą obywatelom Ukrainy 

5 619,61 

4860 Pozostałe wydatki bieżące na 

zadania związane z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

1 207,87 

4350 Zespół Szkolno-

Przedszkolny                      

w Zawoni 

Zakup towarów                                       

(w szczególności materiałów, 

leków, żywności) w związku              

z pomocą obywatelom Ukrainy 

11 973,86 

4370 Zakup usług związanych              

z pomocą obywatelom Ukrainy 

1 114,52 

4740 Wynagrodzenia i uposażenia 

wypłacane w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

6 611,32 

4750 Wynagrodzenia nauczycieli 

wypłacane w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

28 516,19 

4840 Honoraria, wynagrodzenia 

agencyjno-prowizyjne                          

i wynagrodzenia bezosobowe 

wypłacane w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

159,14 

4850 Składki i inne pochodne od 

wynagrodzeń pracowników 

wypłacanych w związku                   

z pomocą obywatelom Ukrainy 

6 813,17 

4860 Pozostałe wydatki bieżące na 

zadania związane z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

6 201,81 

80103   Oddziały przedszkolne  

w szkołach podstawowych 

8 789,17 

 4350 Szkoła Podstawowa 

im. Ks. W. 

Bochenka  

w Czeszowie 

Zakup towarów                                       

(w szczególności materiałów, 

leków, żywności) w związku              

z pomocą obywatelom Ukrainy 

170,14 

4370 Zakup usług związanych              

z pomocą obywatelom Ukrainy 

453,87 

4740 Wynagrodzenia i uposażenia 

wypłacane w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

2 443,73 

4750 Wynagrodzenia nauczycieli 

wypłacane w związku z pomocą 

3 989,85 



obywatelom Ukrainy 

4850 Składki i inne pochodne od 

wynagrodzeń pracowników 

wypłacanych w związku                   

z pomocą obywatelom Ukrainy 

1 298,34 

4860 Pozostałe wydatki bieżące na 

zadania związane z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

433,24 

80104   Przedszkola 13 033,67 

 4350 Zespół Szkolno-

Przedszkolny                      

w Zawoni 

Zakup towarów                                       

(w szczególności materiałów, 

leków, żywności) w związku              

z pomocą obywatelom Ukrainy 

477,27 

4370 Zakup usług związanych              

z pomocą obywatelom Ukrainy 

266,81 

4740 Wynagrodzenia i uposażenia 

wypłacane w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

2 799,80 

4750 Wynagrodzenia nauczycieli 

wypłacane w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

6 064,90 

4850 Składki i inne pochodne od 

wynagrodzeń pracowników 

wypłacanych w związku                   

z pomocą obywatelom Ukrainy 

1 747,82 

4860 Pozostałe wydatki bieżące na 

zadania związane z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

1 677,07 

80113   Dowożenie uczniów do szkół 7 592,50 

 4370 Urząd Gminy 

Zawonia 

Zakup usług związanych              

z pomocą obywatelom Ukrainy 

7 592,50 

852    Pomoc społeczna 9 288,00 

 85230   Pomoc w zakresie 

dożywiania 

9 288,00 

 3290 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej                   

w Zawoni 

Świadczenia społeczne 

wypłacane obywatelom Ukrainy 

przebywającym na terytorium 

RP 

9 288,00 

Wydatki na zadania zlecone 522 323,67 

852    Pomoc społeczna 461 112,14 

85231   Pomoc dla cudzoziemców 13 928,14 

 4350 Urząd Gminy 

Zawonia 

Zakup towarów                                       

(w szczególności materiałów, 

leków, żywności) w związku              

z pomocą obywatelom Ukrainy 

12 555,24 

4370 Zakup usług związanych              

z pomocą obywatelom Ukrainy 
1 372,90 

85295   Pozostała działalność 447 184,00 



 3280 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej                   

w Zawoni 

Świadczenia związane                           

z udzielaniem pomocy 

obywatelom Ukrainy 

445 920,00 

4350 Zakup towarów                                       

(w szczególności materiałów, 

leków, żywności) w związku              

z pomocą obywatelom Ukrainy 

576,00 

4370 Zakup usług związanych              

z pomocą obywatelom Ukrainy 

688,00 

853    Pozostałe zadania w 

zakresie polityki społecznej 

55 080,00 

 85395   Pozostała działalność 55 080,00 

 3290 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej                   

w Zawoni 

Świadczenia społeczne 

wypłacane obywatelom Ukrainy 

przebywającym na terytorium 

RP 

54 000,00 

4350 Zakup towarów                                       

(w szczególności materiałów, 

leków, żywności) w związku              

z pomocą obywatelom Ukrainy 

780,00 

4370 Zakup usług związanych              

z pomocą obywatelom Ukrainy 

300,00 

700    Gospodarka mieszkaniowa 1 243,74 

 70007   Gospodarowanie 

mieszkaniowym zasobem 

gminy 

1 243,74 

 4350 Urząd Gminy 

Zawonia 

Zakup towarów                                       

(w szczególności materiałów, 

leków, żywności) w związku              

z pomocą obywatelom Ukrainy 

1 243,74 

750    Administracja publiczna 4 887,79 

 75011   Urzędy wojewódzkie 4 887,79 

 4350 Urząd Gminy 

Zawonia 

Zakup towarów                                       

(w szczególności materiałów, 

leków, żywności) w związku              

z pomocą obywatelom Ukrainy 

520,52 

4370 Zakup usług związanych              

z pomocą obywatelom Ukrainy 

161,25 

4740 Wynagrodzenia i uposażenia 

wypłacane w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

3 518,20 

4850 Składki i inne pochodne od 

wynagrodzeń pracowników 

wypłacanych w związku                   

z pomocą obywatelom Ukrainy 

687,82 

 

 



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 oraz zmian budżetu Gminy Zawonia na 

rok 2022 dokonanych do 15 września 2022 r. w zakresie zadań realizowanych z Funduszu 

Pomocy. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 


