
Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr WAO.0050.339.2022 

Burmistrza Łomianek 

z dnia 28 grudnia 2022 roku 

 

      Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 175.189,13 zł, w tym: 

- w związku z otrzymaną decyzją Wojewody w zakresie zwiększenia planu dotacji na zadania 

zlecone o kwotę 20.219,22 zł, 

- w związku z otrzymaniem przez Gminę Łomianki środków na podstawie ustawy z dnia 12 

marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa, zwiększenie o kwotę 154.969,91 zł.  

Dochody  
1) W planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększa się 

dochody bieżące w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 20.219,22 zł na sfinansowanie wypłat 

dodatków osłonowych. 

      2) W związku z otrzymaniem przez Gminę Łomianki środków na podstawie ustawy z dnia 12 

marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa wprowadza się następujące zmiany: 

- zwiększa się dochody bieżące w dziale 754, rozdział 75495 o kwotę 693,91 zł na nadanie 

numeru PESEL obywatelom Ukrainy, 

- zwiększa się dochody bieżące w dziale 758, rozdział 75814 o kwotę 53.636,00 zł na 

realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i 

opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 

      - zwiększa się dochody bieżące w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 100.640,00 zł na 

wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 

pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 

Ukrainy) oraz na koszty obsługi. 

Wydatki 

1) W związku ze zmianą wysokości dotacji na zadania zlecone zwiększa się wydatki bieżące 

w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 20.219,22 zł na świadczenia społeczne (wypłata 

dodatków osłonowych). 

2) W związku z otrzymaniem przez Gminę Łomianki środków na podstawie ustawy z dnia 12 

marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa wprowadza się następujące zmiany: 

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale 754, rozdział 75495 o kwotę 693,91 zł, w tym na 

wynagrodzenia 580,00 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 113,91 

zł, 

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale 801 o kwotę 53.636,00 zł, w tym w rozdziale 80101 

zwiększa się § 4750 o 36.069,98 zł i § 4850 o 8.530,12 zł oraz w rozdziale 80120 zwiększa 

się § 4750 o 7.221,12 zł i § 4850 o 1.814,78 zł. 

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 100.640,00 zł, w tym na 

świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 100.000,00 zł 

oraz na koszty obsługi 640,00 zł (§ 4740 – 535,00 zł; § 4850 – 105,00 zł). 

Ponadto w planie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101, 

zmniejsza się § 4110 o 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w § 4270 w kwocie 75,00 

zł oraz w § 4300 w kwocie 925,00 zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek 

oświatowych. 
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