
 

   ZARZĄDZENIE Nr 582 /2022 

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 9 września 2022 r. 

 

w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków 

z Funduszu Pomocy 

 

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.) 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 

1. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco: 

 
Plan dochodów planowanych w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa. 

  

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 148 301,33 zlecone 

  75495   Pozostała działalność 148 301,33 zlecone 

    2100 
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 

148 301,33 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 

    2100 
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 

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 

    2100 
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 

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 33 324,00 własne 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 33 324,00 własne 

    2100 
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 

33 324,00 własne 

5. Plan dochodów planowanych na zadania wymienione w art. 53 ust 1  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 



758     Różne rozliczenia 3 600,00 własne 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 3 600,00 własne 

    2100 
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 

3 600,00 własne 

6. 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 10 500,00 własne 

  85295   Pozostała działalność 10 500,00 własne 

    2100 
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 

10 500,00 własne 

7. 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 

    2100 
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 

21 420,00 zlecone 

8. 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 9 400,00 zlecone 

  85595   Pozostała działalność 9 400,00 zlecone 

    2100 
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 

9 400,00 zlecone 

Razem: 228 234,25   

 

 

2. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco: 

Plan wydatków planowanych w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa. 
            

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 

    4740 
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą 
obywatelom Ukrainy 

1 271,66 zlecone 

    4850 
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników 
wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 

249,76 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 

    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 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 2 732,50 własne 

  80195   Pozostała działalność 2 732,50 własne 

    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2 732,50 własne 

Razem: 5 221,42   

            

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 148 301,33 zlecone 

  75495   Pozostała działalność 148 301,33 zlecone 

    3280 
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom 
Ukrainy 

147 917,33 zlecone 

    4350 
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, 
żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 

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 10 500,00 własne 

  85295   Pozostała działalność 10 500,00 własne 

    3290 
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 
przebywającym na terytorium RP 

10 500,00 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 

    3290 
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 
przebywającym na terytorium RP 

21 000,00 zlecone 

    4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 50,00 zlecone 

    4740 
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą 
obywatelom Ukrainy 

370,00 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 8 600,00 zlecone 

  85595   Pozostała działalność 8 600,00 zlecone 

    3290 
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 
przebywającym na terytorium RP 

8 342,00 zlecone 

    4740 
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą 
obywatelom Ukrainy 

258,00 zlecone 

5. Plan wydatków planowanych na zadania wymienione w art. 53 ust 1  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 3 600,00 własne 

  85415   Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3 600,00 własne 

    3290 
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 
przebywającym na terytorium RP 

3 600,00 własne 

Razem: 192 421,33   

            

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 4 080,34 własne 

  80195   Pozostała działalność 4 080,34 własne 

    4750 
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą 
obywatelom Ukrainy 

4 080,34 własne 

Razem: 4 080,34   

            

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 4 007,84 własne 

  80195   Pozostała działalność 4 007,84 własne 

    4750 
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą 
obywatelom Ukrainy 

4 007,84 własne 

Razem: 4 007,84   

            

 

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 22 503,32 własne 

  80195   Pozostała działalność 22 503,32 własne 

    4750 
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą 
obywatelom Ukrainy 

22 503,32 własne 

Razem: 22 503,32   

 

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Widuchowa. 

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 582/2022 

Wójta Gminy Widuchowa 

z dnia 9 września 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.  


