
ZARZĄDZENIE NR 120/2022 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie rozliczania wydatków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 
2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  

ponoszonych na zadania oświatowe 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022r., poz. 559 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zarządzenie określa zasady rozliczania wydatków bieżących z zakresu oświaty ponoszonych przez Gminę 
Małkinia Górna na uczniów pobierających wychowanie lub naukę w ramach ustawy wskazanej 
w tytule zarządzenia ze środków otrzymanych przez Gminę Małkinia Górna z Funduszu Pomocy. 

§ 2. Wartość wydatków bieżących finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w przedszkolu 
i oddziałach przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna ustala się według 
następującego wzoru: 

Uu/Up x W = Wf 

Uu – liczba dzieci ukraińskich 

Up – liczba dzieci ogółem (polskie + ukraińskie) 

W – kwota wydatków bieżących ogółem poniesionych w danym miesiącu zgodnie ze sprawozdaniem RB-
28S na ostatni dzień danego miesiąca w rozdziałach 80103, 80104, 80148, 80149 jeżeli uczęszczają do nich 
dzieci z Ukrainy, z wyłączeniem wydatków bezpośrednich z Funduszu Pomocy, 

Wf – kwota wydatków bieżących finansowana ze środków Funduszu Pomocy 

§ 3. Wartość wydatków bieżących finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Małkinia Górna ustala się według następującego wzoru: 

Uu/Up x W = Wf 

Uu – liczba uczniów przeliczeniowych ukraińskich 

Up – liczba uczniów przeliczeniowych ogółem (polskie + ukraińskie) 

W – kwota wydatków bieżących ogółem poniesionych w danym miesiącu zgodnie ze sprawozdaniem RB-
28S na ostatni dzień danego miesiąca w rozdziałach 80101, 80107,80148, 80150 jeżeli uczęszczają do nich 
dzieci z Ukrainy, z wyłączeniem wydatków bezpośrednich z Funduszu Pomocy, 

Wf – kwota wydatków bieżących finansowana ze środków Funduszu Pomocy 

§ 4. Wartość wydatków bieżących finansowanych ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na dowóz 
dzieci do szkół ustala się według następującego wzoru: 

Uu/Up x W = Wf 

Uu – liczba dzieci ukraińskich 

Up – liczba dzieci ogółem (polskie + ukraińskie) 

W – kwota wydatków bieżących ogółem poniesionych w danym miesiącu zgodnie ze sprawozdaniem RB-
28S na ostatni dzień danego miesiąca w rozdziale  80113 z wyłączeniem wydatków bezpośrednich ponoszonych 
na dzieci polskie oraz wydatków bezpośrednich z Funduszu Pomocy. 

Wf – kwota wydatków bieżących finansowana ze środków Funduszu Pomocy 

§ 5. 1. Wartości wskazane w § 2, 3 lub 4 ustala się każdorazowo za każdy miesiąc odrębnie w przedszkolu, 
oddziale przedszkolnym, szkole lub dowozie, przyjmując dane dotyczące liczby uczniów ukraińskich zgodnie 
z danymi w Systemie Informacji Oświatowej i wydatków zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na ostatni dzień 
miesiąca. 
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2. Przeksięgowania środków z Funduszu Pomocy dokonuję się do końca kolejnego miesiąca. 

3. Przeksięgowanie wydatków za okres od 24 lutego do 30 września dokonuje się do dnia 31 października 
2022 roku. 

§ 6. Wartość wydatków rzeczowych finansowanych ze środków Funduszu Pomocy (Wf) księguje się jako 
wydatek bieżący i finansuje się go ze środków otrzymanych przez Gminę Małkinia Górna z Funduszu Pomocy. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 24 lutego 2022 roku. 

  

   

Wójt Gminy 
 
 

mgr Bożena Kordek 

 

Id: ED849579-94CB-4325-94D6-5FAAC1FA445B. Podpisany Strona 2


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 5 Ustęp 2
	Paragraf 5 Ustęp 3

	Paragraf 6
	Paragraf 7


		2022-09-29T22:00:00+0000
	Polska
	Bożena Kordek; Wójt Gminy Małkinia Górna
	Podpis organu wydającego akt prawny.




