
ZARZĄDZENIE NR 274/22 

WÓJTA GMINY  W BRUDZENIU DUŻYM 

z dnia 23 maja 2022 r. 

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki 

związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy 

Na podstawie art. 14 ust. 14 i 15  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) 

Wójt Gminy w Brudzeniu Dużym 

zarządza, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na 

zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy, określony w załączniku do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 



 

Załącznik do zarządzenia Nr 274 /22 

Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym 

z dnia 23 maja  2022 r. 

PLAN FINANSOWY 

DOCHODY
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2022 r.
754   Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 

Przeciwpożarowa 
36 027,87

 75495  Pozostała działalność 
  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów) samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł 

36 027,87

852   Pomoc społeczna 1 181,00
 85295  Pozostała działalność 1 181,00

 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów) samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł 

1 181,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 339,00
 85395  Pozostała działalność 7 339,00
  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów) samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł 

  Razem  44 547,87
 

WYDATKI
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2022 r.
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
36 027,87

 75495  Pozostała działalność 36 027,87
  3110 świadczenia społeczne 33 120,00
  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 763,17
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 301,51
  4120 składki na fundusz pracy 43,19
  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00

852   Pomoc  społeczna                 1 181,00 
 85295  Pozostała działalność 1 181,00
  3110 Świadczenia społeczne 1 181,00

853   Pozostałe zadania  w zakresie polityki społecznej 7 339,00
 85395  Pozostała działalność 7 339,00
  3110 świadczenia społeczne 7 200,00
  4300 Zakup usług pozostałych 139,00

                                                                                              Razem 44 547,87



 

 
UZASADNIENIE 

Przyjęcie zarządzenia jest wynikiem otrzymania środków z Funduszu Pomocy  na realizację zadań 
określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. 
 

 


