
Zarządzenif Nr 0050.32.2022 


Wójta 9miny Słubice 


z dni. 27 r Wietni. 2022 r. 


w sprawie: przYJęcia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu 
Pomocy. 

Na podstawie art. 14 ust. 14 i 1Pustawy z dnia 12 marca 2022 r., o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 Zy zm. I) zarządzam się, co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się plan finansowy dla rachu~u środków z Funduszu Pomocy, zgodnie 

z załącznikiem do niniejszego zarządze I ia. 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierza się s J arbnikowi Gminy. 
I 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem + dPisania. 

I 

l Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r. . poz. 830. 



Załącznik 

do Zarządzenia Nr 0050.32.2022 

Wójta Gminy Słubice 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

Plan finansowy dla rach1unku środków pochodzących 
z Funduszu Pomocy 

Dział Rozdział § Nazwa Plan 

Dochody w 2022 r. 

I 
184.684,11 

Środki na dofi~ansowanie własnych zadań 
754 75495 2700 bieżących gmin, I powiatów (związków gmin, 

związków powjatowo-gminnych, związków 

powiatów), samor~ądów województw, pozyskane 
z innych źródeł 

- wykonanie zdjęcil;l osobie ubiegającej się o nadanie 
numeru PESEL i n~danie numer PESEL na wniosek 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

I 

zbrojnym na terytorium tego państwa - UG 

I 

4.204,11 

852 85295 2700 
Środki na dofil1ansowan ie własnych zadań 
bieżących gmin, I powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł 

- wypłata śWiad~zeń pieniężnych, zapewnienie 

posiłku dla dzieci I młodzieży oraz jednorazowego 
świadczenia dla ~bywate1i Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
GOPS 

180.480,00 



• 

I 

I 


Dział I Nazwa PlanRozdział § 

Wydatki w 2022 r. 184.684,11
I 

754 75495 

754 

852 

852 

852 

852 

75495 

85295 

85295 

85295 

85295 

4210 

4300 

3110 

3110 

3110 

4210 

I 
Koszty związane iZ nadaniem numeru PESEL na 
wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa

I 
I 

Zapłata za WYkoniie zdjęć osobom ubiegającym się 
o nadanie numeru ESEL 

Wypłata świadczeń pieniężnych - zakwaterowanie 
i wyżywienie obyJateli Ukrainy 

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 

I 
Wypłata - jednorałowego świadczenia pieniężnego 
300 zł obywatelom: Ukrainy 

I 
Zakup materiałów L obsługa świadczeń 300 zł 

I 

1.398,36 

2.805,75 

154.560,00 

4.500,00 

21.000,00 

420,00 


