
ZARZĄDZENIE  NR 53/2022 

WÓJTA GMINY BOROWIE 
z dnia 17 maja 20222 roku 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku 

środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z 

zakresu świadczeń społecznych 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4  ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 15 ustawy 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 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. W Zarządzeniu nr 40/2022 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2022 roku w sprawie  

ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 

realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z zakresu świadczeń społecznych, 

zmienionego Zarządzeniem nr 45/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku,  zmieniam treść 

załącznika w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wójt Gminy 

  mgr inż. Wiesław Gąska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 
do Zarządzenia nr 53/2022 

Wójta Gminy Borowie 
z dnia 17 maja 2022 roku 

 

 

Plan finansowy   wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na realizację zadań 

na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok 

 

 

Plan finansowy dochodów na 2022 rok 

Dział Rozdział  § Wyszczególnienie Plan na 2022 rok 

852     Pomoc społeczna 64 800.00 

  85295   Pozostała działalność 64 800.00 

    

2700 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bie-
żących gmin, powiatów (związków gmin, związ-
ków powiatowo-gminnych, związków powia-
tów), samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł 

64 800.00 

Razem wydatki: 64 800.00 

     

     

     

     

Plan finansowy wydatków na 2022 rok 

Dział Rozdział  § Wyszczególnienie Plan na 2022 rok 

852     Pomoc społeczna 64 800.00 

  85295   Pozostała działalność 64 800.00 

    3110 Świadczenia społeczne 49 882.00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 664.55 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119.16 

    
4120 

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidar-
nościowy 

16.29 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000.00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 118.00 

    4300 Zakup usług pozostałych 8 000.00 

Razem wydatki: 64 800.00 

 

 

 
 

    

 


