
ZARZĄDZENIE NR 281/2022 
WÓJTA GMINY KAŹMIERZ 

z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

w sprawie w sprawie opracowania planu finansowego  dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu 
Pomocy - „Pomoc dla obywateli Ukrainy” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559) oraz art. 14 ust. 9-16 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Wójt Gminy Kaźmierz zarządza, 
co następuje: 

§ 1. W związku z realizacją zadań  na rzecz pomocy Ukrainie, a w szczególności obywatelom Ukrainy 
dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy 
pn. „Pomoc dla obywateli Ukrainy” dotyczącego realizacji ww. celów – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy Kaźmierz. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Kaźmierz 
 
 

Zenon Gałka 
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Załącznik do zarządzenia Nr 281/2022 

Wójta Gminy Kaźmierz 

z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Fundusz Pomocy - „Pomoc dla obywateli Ukrainy” 
w zakresie dochodów i wydatków przeznaczonych na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy 

dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim. 

       
Klasyfikacja  

Lp. 
Dział Rozdział § 

Nazwa Kwota  Przeznaczenie 

1. DOCHODY 
852   Pomoc społeczna 11 200,00  

85231  Pomoc dla cudzoziemców 11 200,00  

  2700 

Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów) samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł. 11 200,00 

zapewnienie posiłku dla dzieci i 
młodzieży 

853   
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 61 200,00  

85395  Pozostała działalność 61 200,00  

  

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów) samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł. 61 200,00 

Jednorazowe świadczenie pieniężne w 
wysokości 300,00 zł na osobę wraz z 
kosztami obsługi 

855   Rodzina 3 500,00  
85595  Pozostała działalność 3 500,00  

   2700 

Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów) samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł. 3 500,00 

środki na realizację świadczeń 
rodzinnych 

RAZEM 75 900,00  
2. WYDATKI 

852   Pomoc społeczna 11 200,00  
85231  Pomoc dla cudzoziemców 11 200,00  

  3110 Świadczenia społeczne 11 200,00 
zapewnienie posiłku dla dzieci i 
młodzieży 

853   
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 61 200,00  

85395  Pozostała działalność 61 200,00  
3110 Świadczenia społeczne 60 000,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 950,00 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 50,00 

Jednorazowe świadczenie pieniężne w 
wysokości 300,00 zł na osobę wraz z 
kosztami obsługi 

855   Rodzina 3 500,00  
  85595  Pozostała działalność 3 500,00  
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 3110 Świadczenia społeczne 3 500,00 
środki na realizację świadczeń 
rodzinnych 

RAZEM 75 900,00  
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