
UCHWAŁA NR XXXIX/341/2023 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 2 marca 2023 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stanisławów do dokonywania zmian w Uchwale Budżetowej 
Gminy Stanisławów,  w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów oraz do dokonywania 

czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), uchwala się, co następuje. 

§ 1. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Stanisławów do: 

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym 
dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, 

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych, 

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych 
przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki. 

2. Upoważnienie w zakresie określonym w ust. 1 zostaje udzielone Wójtowi Gminy w celu realizacji zadań 
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym – do wyłącznej właściwości rady gminy 
należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

Taką sprawą jest m. in. określona w art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa. Z podanych regulacji wynika m. in., że w celu realizacji zadań 
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
zarząd powiatu lub zarząd województwa do: 

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym 
dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, 

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych, 

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez 
jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki 

Przedstawiony projekt uchwały umożliwia wprowadzenie zarządzeniem Wójta do budżetu (po stronie 
dochodów i wydatków) środków finansowych otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym 
z Funduszu Pomocy) oraz upoważnia Wójta do przekazania odpowiednich kompetencji dotyczących realizacji 
zadań z tego zakresu kierownikom jednostek organizacyjnych. 

Przyznanie ww. szczególnych uprawnień Wójtowi Gminy przyczyni się do sprawniejszego organizowania 
wsparcia dla społeczności ukraińskiej, co jest konieczne w obliczu napływu dużej ilości obywateli tej 
narodowości na teren naszej gminy. W „normalnych” uwarunkowaniach prawnych kompetencje te przysługują 
bowiem radzie gminy. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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