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                                                                    Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 428/2022 
Rady Gminy Przemęt z dnia  31 października  2022 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  3.108.960,61 

750   Administracja publiczna 23.565,61 

 75095  Pozostała działalność 23.565,61 

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

23.565,61 

   (Art. 5 ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy- zdjęcia) 

14.336,85 

   (Art. 4 ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy- PESEL) 

9.228,76 

758   Różne rozliczenia     546.975,00 

 75814  Różne rozliczenia finansowe 546.975,00 

  2100 Środki z Funduszu pomocy na 
finansowanie lub dofinansowanie 

zadań bieżących w zakresie pomocy 
obywatelom Ukrainy 

(środki na edukację dzieci z Ukrainy) 

546.975,00 

852   Pomoc społeczna 20.700,00 

 85295  Pozostała działalność 20.700,00 

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

20.700,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

     2.410.720,00 

 85395  Pozostała działalność 2.410.720,00 

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

2.410.720,00 

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

181.092,00 

   Wpływy z różnych dochodów 
(świadczenia pieniężne art. 13 
ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy) 

2.229.628,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 6.000,00 

 85495  Pozostała działalność 
 
 

6.000,00 
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  2100 Środki z Funduszu pomocy na 
finansowanie lub dofinansowanie 
zadań bieżących w zakresie pomocy 
obywatelom Ukrainy (stypendia) 

6.000,00 

855   Rodzina 101.000,00 

 85595  Pozostała działalność 101.000,00 

  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) 

101.000,00 

   WYDATKI 3.108.960,61 

750   Administracja publiczna 23.565,61 

 75095  Pozostała działalność 23.565,61 

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

Ukrainy  
(Art. 4 ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy- PESEL) 

2.374,87 

  4370 Zakup usług związanych z pomocą  
obywatelom Ukrainy 

(Art. 5 ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy- zdjęcia) 

14.093,25 

  4740 Wynagrodzenia i uposażenia  
wypłacane w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

5.378,24 

   Art. 4 ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy- PESEL) 

5.134,64 

   Art. 5 ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy- zdjęcia) 

243,60 

  4850 Składki i inne pochodne od 
wynagrodzeń pracowników 

wypłacanych w związku z pomocą 
obywatelom Ukrainy 

Art. 4 ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy- PESEL) 

1.019,25 

  4860 Pozostałe wydatki bieżące na 
zadania związane z pomocą 

obywatelom Ukrainy 
(Art. 4 ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy- PESEL) 

700,00 

801   Oświata i wychowanie 546.975,00 

 80101  Szkoły podstawowe 464.815,00 

  2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu 

oświaty 
(środki na edukację dzieci z Ukrainy) 

242.654,00 

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

Ukrainy  
(środki na edukację dzieci z Ukrainy) 

37.336,00 
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  4370 Zakup usług związanych z pomocą 
obywatelom Ukrainy 

(środki na edukację dzieci z Ukrainy) 

11.749,00 

  4740 Wynagrodzenia i uposażenia 
wypłacane w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 
(środki na edukację dzieci z Ukrainy) 

37.566,00 

  4750 Wynagrodzenia nauczycieli 
wypłacane w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 
(środki na edukację dzieci z Ukrainy) 

108.188,00 

  4850 Składki i inne pochodne od 
wynagrodzeń pracowników 

wypłacanych w związku z pomocą 
obywatelom Ukrainy. 

(środki na edukację dzieci z Ukrainy) 
 

25.702,00 

  4860 Pozostałe wydatki bieżące na 
zadania związane z pomocą 

obywatelom Ukrainy 
(środki na edukację dzieci z Ukrainy) 

1.620,00 

 80104  Przedszkola 46.329,00 

  2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu 

oświaty 
(środki na edukację dzieci z Ukrainy) 

17.267,00 

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

Ukrainy 
(środki na edukację dzieci z Ukrainy) 

6.075,00 

  4370 Zakup usług związanych z pomocą 
obywatelom Ukrainy 

(środki na edukację dzieci z Ukrainy) 

10.940,00 

  4740 Wynagrodzenia i uposażenia 
wypłacane w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 
(środki na edukację dzieci z Ukrainy) 

3.957,00 

  4750 Wynagrodzenia nauczycieli 
wypłacane w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 
(środki na edukację dzieci z Ukrainy) 

7.133,00 

  4850 Składki i pochodne od wynagrodzeń 
pracowników wypłacanych  w 

związku z pomocą obywatelom 
Ukrainy 

(środki na edukację dzieci z Ukrainy) 

957,00 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół 33.761,00 

  4370 Zakup usług związanych z pomocą 
obywatelom Ukrainy 

(środki na edukację dzieci z Ukrainy) 

33.761,00 

 80117  Branżowe szkoły I i II stopnia 797,00 

  4350 Zakup towarów(w szczególności 
materiałów, leków, żywności) w 

300,00 
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związku z pomocą obywatelom 
Ukrainy 

(środki na edukację dzieci z Ukrainy) 

  4370 Zakup usług związanych z pomocą 
obywatelom Ukrainy 

(środki na edukację dzieci z Ukrainy) 

497,00 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 1.273,00 

  4740 Wynagrodzenia i uposażenia 
wypłacane w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 
(środki na edukację dzieci z Ukrainy) 

1.064,00 

  4850 Składki i pochodne od wynagrodzeń 
pracowników wypłacanych  w 

związku z pomocą obywatelom 
Ukrainy 

(środki na edukację dzieci z Ukrainy) 

209,00 

852   Pomoc społeczna 20.700,00 

 85295  Pozostała działalność 20.700,00 

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

20.700,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

2.410.720,00 

 85395  Pozostała działalność 2.410.720,00 

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

2.224.300,00 

  3290 Świadczenia społeczne wypłacane 
obywatelom Ukrainy przebywającym 
na terytorium RP 
(jednorazowe świadczenie pieniężne 
w wysokości 300,00 zł oraz pomoc 
psychologiczna na podst. Art. 31 i 32  
ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy) 

174.600,00 

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

2.127,00 

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

1.577,00 

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

550,00 

  4370 Zakup usług związanych z pomocą 
obywatelom Ukrainy 

542,00 
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(jednorazowe świadczenie pieniężne 
w wysokości 300,00 zł oraz pomoc 
psychologiczna na podst. Art. 31 i 32  
ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy) 

  4740 Wynagrodzenia i uposażenia 
wypłacane w związku z pomocą 
obywatelom Ukrainy 

4.827,00 

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

2.824,00 

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

2.003,00 

  4840 Honoraria, wynagrodzenia 
agencyjno-prowizyjne i 
wynagrodzenia bezosobowe 
wypłacane w związku z pomocą 
obywatelom Ukrainy 
(jednorazowe świadczenie pieniężne 
w wysokości 300,00 zł oraz pomoc 
psychologiczna na podst. Art. 31 i 32  
ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy) 

2.560,00 

  4850 Składki i inne pochodne od 
wynagrodzeń pracowników 
wypłacanych w związku z pomocą 
obywatelom Ukrainy. 

1.348,00 

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

511,00 

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

837,00 

  4860 Pozostałe wydatki bieżące na 
zadania związane z pomocą 

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

416,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 6.000,00 

 85495  Pozostała działalność 6.000,00 

  3280 Świadczenia związane z udzielaniem 
pomocy obywatelom Ukrainy 

(stypendia) 

6.000,00 

855   Rodzina 101.000,00 

 85595  Pozostała działalność 101.000,00 
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  3290 Świadczenia społeczne wypłacane 
obywatelom Ukrainy przebywającym 
na terytorium RP 
(świadczenia rodzinne art. 26 ust.1 
pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy) 

101.000,00 

 
 


