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                                                                  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 461/2023 
                                              Rady Gminy Przemęt z dnia  23 stycznia 2023 r. 

 
Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Pomocy 

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym           
na terytorium tego państwa. 

 
Dział  Rozdział Paragraf Treść Plan 

   DOCHODY 38.924,00 

852   Pomoc społeczna 10.000,00 

 85295  Pozostała działalność 10.000,00 

  2100 Środki z Funduszu pomocy na 
finansowanie lub dofinansowanie 
zadań bieżących w zakresie pomocy 
obywatelom Ukrainy 

10.000,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

                
18.924,00 

 85395  Pozostała działalność 18.924,00 

  2100 Środki z Funduszu pomocy na 
finansowanie lub dofinansowanie 
zadań bieżących w zakresie pomocy 
obywatelom Ukrainy 

18.924,00 

   (jednorazowe świadczenia pieniężne 
w wysokości 300,00 zł oraz pomoc 
psychologiczna na podst. Art. 31 i 32  
ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy) 

9.180,00 

   (świadczenia pieniężne art. 13 
ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy) 

9.744,00 

855   Rodzina 10.000,00 

 85595  Pozostała działalność 10.000,00 

  2100 
 
 

Środki z Funduszu pomocy na 
finansowanie lub dofinansowanie 
zadań bieżących w zakresie pomocy 
obywatelom Ukrainy (świadczenia 
rodzinne art. 26 ust.1 pkt. 1 ustawy o 
pomocy obywatelom Ukrainy) 

10.000,00 

   WYDATKI 38.924,00 

852   Pomoc społeczna 10.000,00 

 85295  Pozostała działalność 10.000,00 

  3290 Świadczenia społeczne wypłacane 
obywatelom Ukrainy przebywającym 
na terytorium RP 
(posiłek w oparciu o art. 29 i 30 
ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy) 

10.000,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

18.924,00 

 85395  Pozostała działalność 18.924,00 

  3280 Świadczenia związane z udzielaniem 
pomocy obywatelom Ukrainy 
(świadczenia pieniężne art. 13 

9.680,00 
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ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy 

  3290 Świadczenia społeczne wypłacane 
obywatelom Ukrainy przebywającym 
na terytorium RP 

9.000,00 

   (jednorazowe świadczenie pieniężne 
w wysokości 300,00 zł oraz pomoc 
psychologiczna na podst. Art. 31 i 32  
ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy) 

9.000,00 

  4350 Zakup towarów(w szczególności 
materiałów, leków, żywności) w 
związku z pomocą obywatelom 
Ukrainy 

244,00 

   (jednorazowe świadczenie pieniężne 
w wysokości 300,00 zł oraz pomoc 
psychologiczna na podst. Art. 31 i 32  
ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy) 

180,00 

   (świadczenia pieniężne art. 13 
ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy) 

64,00 

855   Rodzina 10.000,00 

 85595  Pozostała działalność 10.000,00 

  3290 Świadczenia społeczne wypłacane 
obywatelom Ukrainy przebywającym 
na terytorium RP 
(świadczenia rodzinne art. 26 ust.1 
pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy) 

10.000,00 

 
 


