
Za ządzenie Nil" 0050.37.2022 


W ój t31 G nll11y S anlb> n~~ 


z dnia 9 ll1IulIja 2022 r. 


w sprawie: zmiallBY Zarządzenia N il' 0050.32.2022 W ójt31 G mhllY Shnlbic /Z rllllllna 
27 kwietnia 2022 r., w Is IPr awne: pr;zyjęda plallB1llI 1fill1ł ansowego dla! 
rachunku środków z Funduszu Pomocy. 

Na podstawie art. 14 ust. 14 i l ustawy z dnia 12 marca 2022 L, o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojryym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. z 2022 L, poz. 583 z zm. l) zarządzam się, co następuje: 

§1 

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

z załącznikiem do niniejszego zarządzehia. 
§2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem odpisania. 

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



Załącznik 

do Zarządzenia Nr 0050. 37. 2022 

Wójta Gminy Słubice 

z dnia 9 maja 2022 r. 

Plan finansowy dla rac~unkU środków pochodzących 
z Fundr szu Pomocy 

Dział Rozdział § Nazwa Płan 

I 
Dochody w 20r r. 211.148,11 

754 75495 2700 

• I 

Srodki na dor nansowanie własnych zadań 
bieżących gmin powiatów (związków gmm, 
związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł 

4.204,11 

- wykonanie ZdjęcI ia osobie ubiegającej się o nadanie 
numeru PESEL i nadanie numer PESEL na wniosek 

I 
obywatelom U~.rainy w związku z konfliktem 

~brojnym na tei orium tego państwa - UG 

801 80195 2700 
Srodki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmih, powiatów (związków gmin, 

związków P? wiatowo-gminnych, związków 
powiatów), sarlł0rządów województw, pozyskane 
z innych źródeł I 

3.044,00 

852 85295 2700 

- realizacja dodatkowych zadań oświatowych 

związanych z l kształceniem dzieci będących 
obywatelami Ukrainy - SP Słubice 

Środki na J ofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmk powiatów (związków gmin, 
związków J owiatowo-gminnych, związków 
powiatów), samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł 

203.900,00 

- wypłata ś iadczeń pieniężnych , zapewnienie 

posiłku dla dz;eci i młodzieży oraz jednorazowego 
świadczenia ~ Ia obywateli Ukrainy w związku 

z konfliktem zrrojnym na terytorium tego państwa 

GOPS I 



Dział Rozd71ian § 

754 75495 4210 

754 75495 4300 

801 80195 4110 

801 80195 4120 

I 
Wydatki w 202 r. 

Koszty związane Iz nadaniem numeru PESEL na 
wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytdrium tego państwa ' 

Zapłata za wykon nie zdjęć osobom ubiegającym się 
o nadanie numeru PESEL 

211.148,11 

1.398,36 

2.805,75 

443,00 

62,00 
Wypłata dla naJczycieli wraz z pochodnymi -
realizacja zadr.ń oświatowych związanych 
z kształceniem dz~eci będącymi obywatelami Ukrainy 

r-8-0-1~-8-0-19-5--r-47-9-0~ I r---2-.5-3-9,-00--~ 

852 85295 3110 

852 85295 3110 

852 85295 3110 

852 85295 4210 

Wypłata świadczbń pieniężnych - zakwaterowanie 
i wyżywienie ob~ateli Ukrainy 

Zapewnienie po iłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 

Wypłata - jedno azowego świadczenia pieniężnego 

300 zł obywatel, m Ukrainy 

Zakup materiałdw - obsługa świadczeń 300 zł 

154.560,00 

6.500,00 

42.000,00 

840,00 
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