
Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050/82/2022

Wójta Gminy Żarnów

z dnia 15 września 2022 r.

Dochody  

Dział Rozdział § Nazwa Plan finansowy

758 Różne rozliczenia 147 739,88

75814 Różne rozliczenia finansowe 147 739,88

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane 

z innych źródeł 

147 739,88

Środki z Funduszu Pomocy na zadanie 

"Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom 

Ukrainy"

147 739,88

147 739,88
                         
Wydatki

Dział Rozdział § Nazwa Plan finansowy

750 Administracja publiczna 946,88

75023 Urzedy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) 946,88

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w 

związku z pomocą obywatelom Ukrainy (UG), w 

tym:

792,03

Zadanie 10 - Nadanie numeru PESEL na wniosek 

w związku z konfliktem na Ukrainie
792,03

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń 

pracowników wypłacanych w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy (UG), w tym:

154,85

Zadanie 10 - Nadanie numeru PESEL na wniosek 

w związku z konfliktem na Ukrainie
154,85

852 Pomoc społeczna 141 844,00

85295 Pozostała działalność 141 844,00

Środki z Funduszu Pomocy na zadanie 

"Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom 

Ukrainy"

141 844,00

3280
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy 

obywatelom Ukrainy (GOPS), w tym:
127 696,00

Zadanie 05 - Świadczenie pieniężne 40 zł 127 696,00

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom 

Ukrainy przebywającym na terytorium RP 

(GOPS), w tym:

13 360,00

                                                OGÓŁEM DOCHODY

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy, dla zadania 

„Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy" na 2022 r. 



Zadanie 06 - Jednorazowe świadczenie pieniężne 

w wysokości 300 zł na osobę
10 160,00

Zadanie 08 - Świadczenia rodzinne Fundusz 

pomocy
2 700,00

Zadanie 09 - Zapewnienie posiłku dla dzieci i 

młodzieży 
500,00

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w 

związku z pomocą obywatelom Ukrainy (GOPS), 

w tym:

658,46

Zadanie 05 - koszty obsługi świadczeń 

pieniężnych 40 zł 
454,58

Zadanie 06 - koszty obsługi jednorazowych 

świadczeń pieniężnych w wysokosci 300 zł na 

osobę 

203,88

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń 

pracowników wypłacanych w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy (GOPS), w tym:

129,54

Zadanie 05 - koszty obsługi świadczeń 

pieniężnych 40 zł 
89,42

Zadanie 06 - koszty obsługi jednorazowych 

świadczeń pieniężnych w wysokosci 300 zł na 

osobę 

40,12

801 Oświata i wychowanie 4 949,00

80101 Szkoły podstawowe 2 475,00

4750
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku 

z pomocą obywatelom Ukrainy (SP Żarnów)
1 356,39

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń 

pracowników wypłacanych w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy (SP Żarnów)

267,61

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, 

leków, żywności) w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy (SP Żarnów) 

851,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 474,00

4750
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku 

z pomocą obywatelom Ukrainy (SP Żarnów)
1 355,56

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń 

pracowników wypłacanych w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy (SP Żarnów)

267,44

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, 

leków, żywności) w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy (SP Żarnów) 

851,00

147 739,88                                                OGÓŁEM WYDATKI


