
UCHWAŁA NR 39/2022 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 29 marca 2022 roku 

 

 

w sprawie  ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele 

związane z pomocą dla cudzoziemców 

 

 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym         

(t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 528) oraz art. 14 ust. 14, 15 i 16 ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 

583) uchwala się: 

 

§ 1. 

1. Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów 

związanych pomocą dla cudzoziemców. 

2. Ustalenie planu finansowego następuje w zakresie dochodów i wydatków,  

z uwzględnieniem finansowania wydatków bieżących w 2022 r. 

 

§ 2. 

1. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco: 

 

dział rozdział paragraf okres realizacji kwota 

852 85231 2170 2022 2 236 107,00 

 

2. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco: 

dział rozdział paragraf okres realizacji kwota 

852 85231 4210 2022 14 700,00 

852 85231 4300 2022 2 221 407,00 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

              

          Starosta 

               (-) 

        Jacek Gross 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 39/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu 

finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane wydzielonego 

dotyczącego realizacji celów związanych pomocą dla cudzoziemców. 

 

Powiat Nowodworski uzyskał środki finansowe z Funduszu Pomocy w związku z pismem od 

Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.7.1.2022.EP z dnia 25 marca br. w sprawie wysokości 

środków Funduszu Pomocy. 

Z regulacji, o których mowa w podstawie prawnej do uchwały wynika, że Zarząd Powiatu 

opracowuje plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym zgromadzone 

są środki z Funduszu i przeznacza na wydatki związane realizacją celów związanych pomocą 

dla cudzoziemców. 

 

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

  

             Starosta 

                       (-) 

         Jacek Gross 

 


