
ZARZĄDZENIE NR 136/FIN/2022 
BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW 

z dnia 23 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. 
w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań 

Gminy Międzyzdroje 

Na podstawie 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 ze zm.) 

                                    zarządza się, co następuje:  
      
  § 1. W zarządzeniu Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Miedzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. 
zmienia się treść § 2 i 3, które otrzymują brzmienie:  
      
  "§ 2. Na rachunek, o którym mowa w § 1, wpłynęły środki w wysokosci 2 195 843,95 zł 
z Funduszu Pomocy, zwanego "Funduszem" na finansowanie lub dofinansowanie 
realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie na wydatki Gminy Międzyzdroje, 
w ramach planu finansowego tego rachunku."  
      
  "§ 3. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy zwanego "Funduszem" 
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie 
przedstawia się następująco:   
      
Rok Dział  Rozdział   § Opis Kwota 
    Stan środków na początek roku 2022 0,00 
    DOCHODY 2022 r. 2 195 843,95 
      
2022 750 75095 O970 wpływy z różnych dochodów  
    (nadanie numeru PESEL art.4  
    specustawy) 6 476,70 
 750 75095 O970 wpływy z różnych dochodów  
    (wykonanie zdjęć osobom   
    wystawiającym PESEL art.5 specustawy) 21 962,25 
 754 75495 O970 wpływy z różnych dochodów  
    (świadczenie pieniężne dla podmiotów  
    zapewniających zakwaterowanie  
    i wyżywienie art.13 specustawy) 896 000,00 
 754 75495 O970 wpływy z różnych dochodów  
    (zapewnienie zakwaterowania  
    i całodziennego wyżywienia  
    art.12 ust.1 pkt 1-2 specustawy) 537 720,00 
 758 75814 2700 środki na dofinansowanie własnych  
    zadań bieżących gmin,powiatów  
    (związków gmin,związków powiatowo-  
    gminnych,związków powiatów),  
    samorządów województw, pozyskane  
    z innych źródeł  
    (realizacja zadań związanych  
    z kształceniem,wychowaniem  
    i opieką nad dziećmi i uczniami  
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    będącymi obywatelami Ukrainy  
    art.50 specustawy) 166 945,00 
 852 85295 2700 środki na dofinansowanie własnych  
    zadań bieżących gmin,powiatów  
    (związków gmin,związków powiatowo-  
    gminnych,związków powiatów),  
    samorządów województw, pozyskane  
    z innych źródeł  
    (posiłek dla dzieci i młodzieży art. 29  
    specustawy) 500,00 
 852 85295 2700 środki na dofinansowanie własnych  
    zadań bieżących gmin,powiatów  
    (związków gmin,związków powiatowo-  
    gminnych,związków powiatów),  
    samorządów województw, pozyskane  
    z innych źródeł  
    (świadczenia pomocy społecznej art.   
    29-30 specustawy) 61 608,00 
 853 85395 O970 wpływy z różnych dochodów  
    (jednorazowe świadczenie pieniężne  
    300 zł art.31 specustawy) 370 700,00 
 853 85395 O970 wpływy z różnych dochodów  
    (pomoc psychologiczna art.32  
    specustawy) 8 940,00 
 855 85595 O970 wpływy z różnych dochodów  
    (świadczenia rodzinne art.26 ust.1  
    pkt 1 specustawy) 124 992,00 
      
    WYDATKI  2 195 843,95 
2022 750 75095 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  
    (nadanie numeru PESEL art.4  
    specustawy) 5 395,49 
 750 75095 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  
    (nadanie numeru PESEL art.4  
    specustawy) 930,58 
 750 75095 4120 składki na Fundusz Pracy oraz  
    Fundusz Solidarnościowy  
    (nadanie numeru PESEL art.4  
    specustawy) 132,63 
 750 75095 4300 zakup usług pozostałych  
    (wykonanie zdjęć osobom   
    wystawiającym PESEL art.5 specustawy) 21 962,25 
 750 75095 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot  
    zatrudniający  
    (nadanie numeru PESEL art.4  
    specustawy) 18,00 
 754 75495 3110 świadczenia społeczne  
    (świadczenie pieniężne dla podmiotów  
    zapewniających zakwaterowanie  
    i wyżywienie art.13 specustawy) 896 000,00 
 754 75495 4210 zakup materiałów i wyposażenia  
    (zapewnienie zakwaterowania  
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    i całodziennego wyżywienia  
    art.12 ust.1 pkt 1-2 specustawy) 222 441,00 
 754 75495 4300 zakup usług pozostałych  
    (zapewnienie zakwaterowania  
    i całodziennego wyżywienia  
    art.12 ust.1 pkt 1-2 specustawy) 315 279,00 
 801 80195 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  
    (realizacja zadań związanych  
    z kształceniem,wychowaniem  
    i opieką nad dziećmi i uczniami  
    będącymi obywatelami Ukrainy  
    art.50 specustawy) 23 612,00 
 801 80195 4120 składki na Fundusz Pracy oraz  
    Fundusz Solidarnościowy  
    (realizacja zadań związanych  
    z kształceniem,wychowaniem  
    i opieką nad dziećmi i uczniami  
    będącymi obywatelami Ukrainy  
    art.50 specustawy) 3 383,00 
 801 80195 4710 wpłaty na PPK przez podmiot  
    zatrudniający  
    (realizacja zadań związanych  
    z kształceniem,wychowaniem  
    i opieką nad dziećmi i uczniami  
    będącymi obywatelami Ukrainy  
    art.50 specustawy) 1 869,00 
 801 80195 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli  
    (realizacja zadań związanych  
    z kształceniem,wychowaniem  
    i opieką nad dziećmi i uczniami  
    będącymi obywatelami Ukrainy  
    art.50 specustawy) 138 081,00 
 852 85295 3110 świadczenia społeczne  
    (posiłek dla dzieci i młodzieży art. 29  
    specustawy) 500,00 
 852 85295 3110 świadczenia społeczne  
    (świadczenia pomocy społecznej art.   
    29-30 specustawy-zasiłki okresowe) 20 400,00 
 852 85295 3110 świadczenia społeczne  
    (świadczenia pomocy społecznej art.   
    29-30 specustawy-zasiłki stałe) 4 080,00 
 852 85295 3110 świadczenia społeczne  
    (świadczenia pomocy społecznej art.   
    29-30 specustawy-sprawienie   
    pogrzebu) 10 200,00 
 852 85295 3110 świadczenia społeczne  
    (świadczenia pomocy społecznej art.   
    29-30 specustawy-gorący posiłek  
    dla dzieci i młodzieży) 19 584,00 
 852 85295 3110 świadczenia społeczne  
    (świadczenia pomocy społecznej art.   
    29-30 specustawy-gorący posiłek  
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    dla dzieci w przedszkolu) 7 344,00 
 853 85395 3110 świadczenia społeczne  
    (jednorazowe świadczenie pieniężne  
    300 zł art.31 specustawy) 363 366,00 
 853 85395 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  
    (jednorazowe świadczenie pieniężne  
    300 zł art.31 specustawy) 5 005,00 
 853 85395 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  
    (jednorazowe świadczenie pieniężne  
    300 zł art.31 specustawy) 872,00 
 853 85395 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  
    (pomoc psychologiczna art.32  
    specustawy) 1 299,00 
 853 85395 4120 składki na Fundusz Pracy oraz  
    Fundusz Solidarnościowy  
    (jednorazowe świadczenie pieniężne  
    300 zł art.31 specustawy) 123,00 
 853 85395 4120 składki na Fundusz Pracy oraz  
    Fundusz Solidarnościowy  
    (pomoc psychologiczna art.32  
    specustawy) 183,00 
 853 85395 4170 wynagrodzenia bezosobowe  
    (pomoc psychologiczna art.32  
    specustawy) 7 458,00 
 853 85395 4300 zakup usług pozostałych  
    (jednorazowe świadczenie pieniężne  
    300 zł art.31 specustawy) 1 334,00 
 855 85595 3110 świadczenia społeczne  
    (świadczenia rodzinne art.26 ust.1  
    pkt 1 specustawy) 121 243,00 
 855 85595 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  
    (świadczenia rodzinne art.26 ust.1  
    pkt 1 specustawy) 1 417,00 
 855 85595 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  
    (świadczenia rodzinne art.26 ust.1  
    pkt 1 specustawy) 249,00 
 855 85595 4120 składki na Fundusz Pracy oraz  
    Fundusz Solidarnościowy  
    (świadczenia rodzinne art.26 ust.1  
    pkt 1 specustawy) 34,00 
 855 85595 4210 zakup materiałów i wyposażenia  
    (świadczenia rodzinne art.26 ust.1  
    pkt 1 specustawy) 375,00 
 855 85595 4300 zakup usług pozostałych  
    (świadczenia rodzinne art.26 ust.1  
    pkt 1 specustawy) 1 674,00 
    Stan środków na koniec roku 2022 0,00 
      
  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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