
ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2022 
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK 

z dnia 25 kwietnia 2022 roku 

w sprawie przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Świadczenia pieniężne 
z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) na 2022 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 14 ust. 14 i 15 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.), Burmistrz 
Miasta Płońsk zarządza, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego środków pochodzących z Funduszu Pomocy 
(Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) o nr rachunku 
73 8230 0007 2003 0004 5636 0123. 

§ 2. Wydatki realizowane są z wydzielonego rachunku wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 3. Plan finansowy dochodów i wydatków pochodzących ze środków z Funduszu Pomocy (Świadczenia 
pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) stanowi załącznik Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2022. 

 

   
Burmistrz Miasta 

 
 

Andrzej Pietrasik 
Sporządził   Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)  

pod względem  
merytorycznym  

formalno-rachunkowym*  

Sekretarz Miasta  pod względem  
formalno-prawnym  

Nr egz. 

Data/podpis/ 
zajmowane 
stanowisko  

 
 
 
 
 
 

Podpisano 
w wersji 

papierowej. 

 
 
 
 
 

Podpisano 
w wersji papierowej. 

 
 
 
 
 

Podpisano 
w wersji papierowej. 

 
 
 
 
 

Podpisano 
w wersji papierowej. 

 

* niepotrzebne skreślić   
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.76.2022 z dn. 25.04.2022 r.     

Dział Rozdział § Nazwa Kwota

RAZEM 246 800,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

246 800,00

75495 Pozostała działalność 246 800,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących gmin, powiatów 
(związków gmin, związków powiatowo-
gminnych,związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł

246 800,00

Dział Rozdział § Nazwa Kwota
RAZEM 246 800,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa- Zadanie: 
Świadczenia pieniężne z tyt. 
zapewnienia zakwaterowania i 
wyżywienia obywatelom Ukrainy

246 800,00

75495 Pozostała działalność 246 800,00
w tym: MOPS: 246 800,00

3110 Świadczenia społeczne 246 800,00

DOCHODY

WYDATKI

Id: 776575DD-BC1B-4F4A-83AB-04BF920DFF4B. Podpisany Strona 2


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Zalacznik 1

		2022-04-25T00:00:00+0200
	Polska
	Formalne zatwierdzenie (Proof of approval)




