
Zarządzenie Nr WAO.0050.200.2022 

Burmistrza Łomianek 

 z dnia 22 lipca 2022 roku. 

 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy na potrzeby 

realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa pn. „Dodatek na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 

obywatelom Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami 

wojennymi”. 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

 (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.), art. 14 ust.14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), zarządza się co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku o numerze 05 8009 0007 0000 3014 2001 0140 

dla Gromadzenia dochodów z Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pn. „Dodatek dla 

zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z działaniami wojennymi”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr WAO.0050.200.2022  

Burmistrza Łomianek 

z dnia 22 lipca 2022 roku 

Dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku Funduszu Pomocy polegających na 

wprowadzeniu otrzymanych przez Gminę środków z przeznaczeniem na realizację zadania na wypłatę 

świadczeń pieniężnych art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 500.000,00 zł. 

Na podstawie art. 14 ust.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), 

środki Funduszu gromadzone są na wydzielonym rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki 

związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, 

został otwarty odrębny rachunek o numerze 05 8009 0007 0000 3014 2001 0140 pn. „Dodatek na 

zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z działaniami wojennymi”. 

Zgodnie z art. 14 ust. 15 ustawy dyspozycja środkami odbywa się na podstawie opracowanego przez 

Burmistrza planu finansowego wydzielonego rachunku, dlatego też konieczne jest podjęcie 

niniejszego zarządzenia. Powyższe środki zostaną przekazane do jednostki realizującej zadanie 

Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o 

pomocy obywatelom Ukrainy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr WAO.0050.200.2022 

Burmistrza Łomianek 

z dnia 22 lipca 2022 roku 

 

Plan finansowy 

Dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy ramach rachunku Gromadzenie dochodów z 

Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pn. „Dodatek na zapewnienie zakwaterowania i 

wyżywienia obywatelom Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami 

wojennymi”. 

Numer rachunku 

05 8009 0007 0000 3014 2001 0140 

Stan środków na rachunku 

bankowym  

  4.135.913,74 zł 

  DOCHODY 

DZIAŁ ROZDZIAŁ § NAZWA  Jednostka 

realizująca 

Plan Zwiększenia Plan po 

zmianach 

754  75495 2700 Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

Pozostała 

działalność 

Środki na 

dofinansowanie 

własnych zadań 

bieżących gmin, 

powiatów 

(związków gmin, 

związków 

powiatowo-

gminnych, 

związków 

powiatów), 

samorządów 

województw, 

pozyskanych z 

innych źródeł 

UM 9.673,74 0,00 9.673,74 

852 85295 2700 Pomoc społeczna 

Pozostała 

działalność 

Środki na 

dofinansowanie 

własnych zadań 

bieżących gmin, 

powiatów 

(związków gmin, 

związków 

powiatowo-

gminnych, 

związków 

powiatów), 

samorządów 

województw, 

UM 3.626.240,00 500.000,00 4.126.240,00 



pozyskanych z 

innych źródeł 

                                                                        DOCHODY OGÓŁEM 3.635.913,74 500.000,00 4.135.913,74 

 

 

DZIAŁ ROZDZIAŁ § NAZWA  

Działu, rozdziału 

, paragrafu 

Jednostka 

realizująca 

Plan Zwiększenia Plan po 

zmianach 

754   Bezpieczeństwo 

publiczne i 

ochrona 

przeciwpożarowa 

 

UM 9.673,74  0,00 9.673,74 

 75495  Pozostała 

działalność 

 9.673,74 0,00 9.673,74 

  4010 Wynagrodzenia 

osobowe 

pracowników 

 8.085,70 0,00 8.085,70 

  4110 Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

 1.389,93 0,00 1.389,93 

  4120 Składki na 

Fundusz Pracy 

oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

 198,11 0,00 198,11 

852   Pomoc społeczna OPS 3.626.240,00 500.000,00 4.126.240,00 

 85295  Pozostała 

działalność 

 3.626.240,00 500.000,00 4.126.240,00 

  3110 

 

Świadczenia 

społeczne 

 3.621.520,00 500.000,00 4.121.520,00 

  4010 Wynagrodzenia 

osobowe 

pracowników 

 3.944,00 0,00 3.944,00 

  4110 Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

 679,00 0,00 679,00 

  4120 Składki na 

Fundusz Pracy 

oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

 97,00 0,00 97,00 

OGÓŁEM WYDATKI 3.635.913,74 500.000,00 4.135.913,74 
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