
    

UCHWAŁA NR 864/23 

ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO 

z dnia 02 stycznia 2023 r.  

w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów  
z przeznaczeniem na wydatki na finansowanie realizacji zadań  

na rzecz pomocy Ukrainie  

 

 

 Na podstawie art. 14 ust. 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 poz. 

583 ze zm.) uchwala się, co następuje:   

 

§ 1. W celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie,  

w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim, 

ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów o numerze:  

25 1020 2212 0000 5202 0449 2427. 

§ 2. Plan finansowy w zakresie dochodów stanowi załącznik nr 1. 

§ 3. Plan finansowy w zakresie wydatków stanowi załącznik nr 2.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Jarocińskiego.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Przewodniczący 

 Zarządu Powiatu 

 

            Lidia Czechak  
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Uzasadnienie  

do Uchwały nr  864/23 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego  
z dnia 02 stycznia 2023 r.  

w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów  
z przeznaczeniem na wydatki na finansowanie realizacji zadań  

na rzecz pomocy Ukrainie  

 

 

 

W związku z przedłużeniem funkcjonowania na terenie powiatu jarocińskiego 

ośrodków pobytowych dla obywateli Ukrainy Powiat Jarociński, zgodnie z Uchwałą nr 

863/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 stycznia 2023 r.  planuje środki 

 z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa. Powiat ma obowiązek przechowywania środków na wydzielonym rachunku 

dochodów, zgodnie z zawartą umową pomiędzy JST, a bankiem prowadzącym obsługę 

bankową jednostki. Zgodnie z art. 14 ust. 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 poz. 583 ze zm.) zarząd powiatu dysponuje środkami oraz opracowuje plan finansowy 

dla tego rachunku.  

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

 

 

 

        Za Zarząd 



PLAN DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 864/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 stycznia 2023 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 228 840,00

75495 Pozostała działalność 1 228 840,00

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

1 228 840,00

Razem: 1 228 840,00
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WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 864/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 stycznia 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 228 840,00

75495 Pozostała działalność 1 228 840,00

4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,
żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 002,60

4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1 218 790,11

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z
pomocą obywatelom Ukrainy 6 074,20

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników
wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 198,40

4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą
obywatelom Ukrainy 774,69

Razem: 1 228 840,00
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