
ZARZĄDZENIE NR 164/2022 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 

z dnia 23 września 2022 r. 

w sprawie zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 14 i 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. Zmienia się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w zakresie dochodów 
i wydatków na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 164/2022 
Burmistrza Miasta Żarów

z dnia 23 września 2022 r. Plan finansowy na 2022 rok dla środków z Funduszu Pomocy
(po zmianach)

Dochody 

Dział Rozdział Paragraf Treść kwota planu
750 Administracja publiczna

75095 Pozostała działalność

2700
801 Oświata i wychowanie

80195 Pozostała działalność

2700
852 Pomoc społeczna

85295 Pozostała działalność

O970

2700
Razem

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf Treść  kwota planu 

750 Administracja publiczna
75095 Pozostała działalność

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  232,99      

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    55,38      

 25 520,06      
 25 520,06      

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 
powiatów  (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł (środki za wykonanie zdjęć dla uchodźców (kwota 
17.092,50 zł) i na nadanie numerów PESEL dla uchodźców (kwota 
8.427,56 zł)  25 520,06      

 532 874,00      

 532 874,00      
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 
powiatów  (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł (na dodatkowe zadania oświatowe związane z 
kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami 
będącymi obywatelami Ukrainy)  532 874,00      

 2 219 625,83      
 2 219 625,83      

Wpływy z różnych dochodów (środki na wypłatę świadczeń 
rodzinnych)  21 567,00      

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 
powiatów  (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł (15.000 zł - na zapewnienie środków czystości i 
higieny osobistej oraz innych produktów; 697.100 zł - na 
zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, zapewnienie 
całodziennego wyżywienia zbiorowego; 65.000 zł na zapewnienie 
wyżywienia; 157.800 zł - na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 
zł i na obsługę tego zadania; 1.155.600 zł - na wypłatę świadczeń 
pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (na 
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia); 71.440 zł - na 
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży; 2.000 zł – na bezpłatną 
pomoc psychologiczną; 2.000 zł - na zasiłki okresowe; 32.118.83 zł 
- refundacja wydatków na zorganizowanie działań 
przygotowawczych do przyjęcia uchodźców z Ukrainy);  2 198 058,83      

 2 778 019,89      

Jednostka realizująca:                     
Urząd Miejski w Żarowie, w tym:

środki za wykonanie zdjęć dla uchodźców (kwota 17.092,50 zł) i na 
nadanie numerów PESEL dla uchodźców (kwota 8.427,56 zł)  25 520,06      

 25 520,06      
 25 520,06      

 18 296,67      
 3 128,74      

 3 806,28      
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801 Oświata i wychowanie

80195 Pozostała działalność

2590

4300

852 Pomoc społeczna

85295 Pozostała działalność

4210

4270

4300

852 Pomoc społeczna

85295 Pozostała działalność

3290

4740

4850                  536,00      

852 Pomoc społeczna

85295 Pozostała działalność

3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

4740

4850

4860

852 Pomoc społeczna

85295 Pozostała działalność

4370

Jednostka realizująca:                     
Urząd Miejski w Żarowie, w tym:  70 022,99      

 70 022,99      

 70 022,99      

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 
terytorialnego lub przez osobę fizyczną 
- Szkoła Podstawowa w Zastrużu (na dodatkowe zadania oświatowe 
związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i 
uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)  55 578,43      

Zakup usług pozostałych (na dodatkowe zadania oświatowe 
związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i 
uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) – dot. dowożenia 
uczniów do szkół  14 444,56      

Jednostka realizująca:                     
Urząd Miejski w Żarowie, w tym:  809 218,83      

 809 218,83      

 809 218,83      
Zakup materiałów i wyposażenia (na zapewnienie środków 
czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – 15.000 zł; na 
zapewnienie wyżywienia 65.000 zł; 22.118,83 zł – na 
zorganizowanie działań przygotowawczych do przyjęcia uchodźców 
z Ukrainy;)  102 118,83      

Zakup usług remontowych (na zorganizowanie działań 
przygotowawczych do przyjęcia uchodźców z Ukrainy);  10 000,00      

Zakup usług pozostałych (zakwaterowanie i wyżywienie 
uchodźców, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego)  697 100,00      

Jednostka realizująca:                 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Żarowie, w tym:

na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł i na obsługę tego 
zadania, w tym:  157 800,00      

 157 800,00      

 157 800,00      
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 
przebywającym na terytorium RP  154 500,00      
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą 
obywatelom Ukrainy  2 764,00      
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku  
z pomocą obywatelom Ukrainy

Jednostka realizująca:                 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Żarowie, w tym:

na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 
dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (na 
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia) i na zakup materiałów 
biurowych (papier i tonery do drukarki) w ramach obsługi zadania 
związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych dotyczących 
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia  1 155 600,00      

 1 155 600,00      

 1 155 600,00      

 1 145 280,00      
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą 
obywatelom Ukrainy  6 500,00      

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku  
z pomocą obywatelom Ukrainy  1 292,00      

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą 
obywatelom Ukrainy  2 528,00      

Jednostka realizująca:                 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Żarowie, w tym:  71 440,00      

 71 440,00      

 71 440,00      

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (na 
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)  71 440,00      
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852 Pomoc społeczna

85295 Pozostała działalność

3290

852 Pomoc społeczna

85295 Pozostała działalność

4840

801 Oświata i wychowanie

80195 Pozostała działalność

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4210

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii

4300 Zakup usług pozostałych 344,40

4700 350,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

801 Oświata i wychowanie

80195 Pozostała działalność

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 430,13

4210

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

801 Oświata i wychowanie
80195 Pozostała działalność

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 23,84
4210
4220 Zakup środków żywności

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Razem plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie

Razem plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie

Razem plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie

Razem plan wydatków Szkoły Podstawowej w Imbramowicach

Razem plan wydatków Bajkowego Przedszkola w Żarowie

Ogółem plan wydatków

Jednostka realizująca:                 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Żarowie, w tym:  23 567,00      

 23 567,00      

 23 567,00      
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 
przebywającym na terytorium RP (21.567 zł - na wypłatę świadczeń 
rodzinnych; 2.000 zł – na zasiłki okresowe);  23 567,00      

Jednostka realizująca:                 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Żarowie, w tym:  2 000,00      

 2 000,00      

 2 000,00      

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia 
bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 
(na bezpłatną pomoc psychologiczną)

 2 000,00      

Jednostka realizująca:                    
Szkoła Podstawowa w Żarowie,        
w tym:

(na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, 
wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi 
obywatelami Ukrainy), w tym: 422 168,82

422 168,82

422 168,82

198 393,76

55 643,14

7 469,95

Zakup materiałów i wyposażenia 14 322,41

6 397,76

3 319,78

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej

135 927,62

Jednostka realizująca:                         
Szkoła Podstawowa w 
Imbramowicach, w tym:

(na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, 
wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi 
obywatelami Ukrainy), w tym: 24 601,50

24 601,50

24 601,50

8 980,20

3 002,01

Zakup materiałów i wyposażenia 3 566,14

8 623,02

Jednostka realizująca:                
Bajkowe Przedszkole w Żarowie,       
w tym:

(na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, 
wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi 
obywatelami Ukrainy), w tym: 16 080,69

16 080,69
16 080,69
3 172,49
1 213,97

Zakup materiałów i wyposażenia 1 277,71
6 277,79

4 114,89

904 761,88

1 410 407,00

422 168,82

24 601,50

16 080,69

2 778 019,89
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Uzasadnienie  

Zgodnie z zapisami art. 14 ust. 14 i 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.) jednostki 
samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na 
wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach planu finansowego tego rachunku. 
Burmistrz dysponuje środkami oraz opracowuje plan finansowy dla powyższego rachunku. W związku 
z powyższym wydanie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. 
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