
 

     ZARZĄDZENIE Nr 537 /2022 

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu 

Pomocy oraz zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele 

związane z przeciwdziałaniem COVID-19 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.) 

oraz  art. 65 pkt. 11-12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 568 ze zm.)– Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 496 /2022 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu 

Pomocy § 2 otrzymuje brzmienie : 

 

§ 2.Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco: 
Jednostka organizacyjna: Urząd Gminy Widuchowa     

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 
Rodzaj 
zadania 

1. Plan dochodów planowanych na zadania wymienione w art.13  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 132 680,00 zlecone 

  75495   Pozostała działalność 132 680,00 zlecone 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 132 680,00 zlecone 

2. Plan dochodów planowanych na zadania wymienione w art. 4  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

750     Administracja publiczna 1 521,42 zlecone 

  75095   Pozostała działalność 1 521,42 zlecone 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 1 521,42 zlecone 

3. Plan dochodów planowanych na zadania wymienione w art. 5  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

750     Administracja publiczna 967,50 zlecone 

  75095   Pozostała działalność 967,50 zlecone 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 967,50 zlecone 

4. Plan dochodów planowanych na zadania wymienione w art. 50 ust 1 pkt 2  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

758     Różne rozliczenia 16 904,00 własne 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 16 904,00 własne 

    2700 

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

16 904,00 własne 

5. Plan dochodów planowanych na zadania wymienione w art. 29-30  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

852     Pomoc społeczna 7 500,00 własne 

  85295   Pozostała działalność 7 500,00 własne 

    2700 

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

7 500,00 własne 



6. Plan dochodów planowanych na zadania wymienione w art. 31 ust 1 i 8  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21 420,00 zlecone 

  85395   Pozostała działalność 21 420,00 zlecone 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 21 420,00 zlecone 

7. Plan dochodów planowanych na zadania wymienione w art. 26 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

855     Rodzina 8 000,00 zlecone 

  85595   Pozostała działalność 8 000,00 zlecone 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 zlecone 

Razem: 188 992,92   

 

 

1. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco: 

Jednostka organizacyjna: Urząd Gminy Widuchowa     

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 
Rodzaj 
zadania 

1. Plan wydatków planowanych na zadania wymienione w art. 4  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

750     Administracja publiczna 1 521,42 zlecone 

  75095   Pozostała działalność 1 521,42 zlecone 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 271,66 zlecone 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 218,60 zlecone 

    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 31,16 zlecone 

2. Plan wydatków planowanych na zadania wymienione w art. 5  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

750     Administracja publiczna 967,50 zlecone 

  75095   Pozostała działalność 967,50 zlecone 

    4300 Zakup usług pozostałych 967,50 zlecone 

3. Plan wydatków planowanych na zadania wymienione w art. 50 ust 1 pkt 2  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

801     Oświata i wychowanie 1 925,00 własne 

  80195   Pozostała działalność 1 925,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 925,00 własne 

Razem: 4 413,92   

            

Jednostka organizacyjna: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej     

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 
Rodzaj 
zadania 

1. Plan wydatków planowanych na zadania wymienione w art.13  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 132 680,00 zlecone 

  75495   Pozostała działalność 132 680,00 zlecone 

    3110 Świadczenia społeczne 132 296,00 zlecone 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 384,00 zlecone 

2. Plan wydatków planowanych na zadania wymienione w art. 29-30  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

852     Pomoc społeczna 7 500,00 własne 

  85295   Pozostała działalność 7 500,00 własne 

    3110 Świadczenia społeczne 7 500,00 własne 

3. Plan wydatków planowanych na zadania wymienione w art. 31 ust 1 i 8  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21 420,00 zlecone 

  85395   Pozostała działalność 21 420,00 zlecone 



    3110 Świadczenia społeczne 21 000,00 zlecone 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 370,00 zlecone 

    4300 Zakup usług pozostałych 50,00 zlecone 

4. Plan wydatków planowanych na zadania wymienione w art. 26 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

855     Rodzina 8 000,00 zlecone 

  85595   Pozostała działalność 8 000,00 zlecone 

    3110 Świadczenia społeczne 7 760,00 zlecone 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 240,00 zlecone 

Razem: 169 600,00   

            

Jednostka:Gminne Przedszkole w Widuchowej 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 
Rodzaj 
zadania 

1. Plan wydatków planowanych na zadania wymienione w art. 50 ust 1 pkt 2  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

801     Oświata i wychowanie 2 328,97 własne 

  80195   Pozostała działalność 2 328,97 własne 

    4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 328,97 własne 

Razem: 2 328,97   

            

Jednostka:Szkoła Podstawowa w Krzywinie 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 
Rodzaj 
zadania 

1. Plan wydatków planowanych na zadania wymienione w art. 50 ust 1 pkt 2  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

801     Oświata i wychowanie 1 706,13 własne 

  80195   Pozostała działalność 1 706,13 własne 

    4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 706,13 własne 

Razem: 1 706,13   

            

Jednostka:Szkoła Podstawowa w Widuchowej 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 
Rodzaj 
zadania 

1. Plan wydatków planowanych na zadania wymienione w art. 50 ust 1 pkt 2  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

801     Oświata i wychowanie 10 943,90 własne 

  80195   Pozostała działalność 10 943,90 własne 

    4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 10 943,90 własne 

Razem: 10 943,90   

 

§ 2. W Zarządzeniu Nr 467 /2022 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie 

ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z 

przeciwdziałaniem COVID-19 § 2 otrzymuje brzmienie : 

 

§ 2.1.Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco: 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 

852     Pomoc społeczna 32 000,00 

  85295   Pozostała działalność 32 000,00 

    2180 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

32 000,00 

          

Razem: 32 000,00 

 



2.Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco: 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

10     Rolnictwo i łowiectwo 165 236,00 

  1043   Infrastruktura wodociągowa wsi 165 236,00 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

86 500,00 

  
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 

analiz i opinii 
13 500,00 

    6210 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych samorządowych zakładów 
budżetowych 

65 236,00 

600     Transport i łączność 250 000,00 

  60016   Drogi publiczne gminne 250 000,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 

750     Administracja publiczna 0 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

90 000,00 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 90 000,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 

801     Oświata i wychowanie 130 103,00 

  80101   Szkoły podstawowe 130 103,00 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 130 103,00 

852     Pomoc społeczna 32 000,00 

  85295   Pozostała działalność 32 000,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 000,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 700,00 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

600,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 

Razem: 667 339,00 

 

 

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Widuchowa. 

 

 

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 



 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 537 /2022 

Wójta Gminy Widuchowa 

z dnia 15 czerwca 2022 r.   

W 2022 r. Gmina uzyskała środki finansowe z Funduszu Pomocy. Stosownie do art. 14 

ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa Wójt zobowiązany jest do opracowania planu 

finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy.  

Zarządzenie koryguje plan finansowy dla rachunku wydzielonego środków na cele związane 

z przeciwdziałaniem COVID-19 zmieniając przeznaczenia niewykorzystanej kwoty 13.500 zł 

z zakupu agregatów prądotwórczych do eksploatacji na hydroforniach na usługi sporządzenia 

analizy efektywności kosztowej stacji uzdatniania wody w ramach środków z Funduszu 

Przeciwdziałania Covid-19 (Konkurs „Rosnąca odporność”). 


