
UCHWAŁA NR XLIV/393/2022 
RADY GMINY W BOGORII 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do 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 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  
z 2022 r. poz. 559) 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 2022 r. poz. 583) 

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 

§ 1. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Bogoria do: 

1) dokonania 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 tj: 

a) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym 
jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego; 

b) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego               
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 
poza rok budżetowy; 

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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Marcinkowski 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLIV/393/2022 
Rady Gminy Bogoria  

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

Przedstawiony projekt uchwały umożliwia wprowadzenie zarządzeniem Wójta Gminy Bogoria do 
budżetu (zarówno po stronie dochodów jak 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 Gminy do przekazania 
odpowiednich kompetencji dotyczących realizacji zadań z tego zakresu kierownikom jednostek 
organizacyjnych. 

Podjęcie powyższej uchwały pozwoli na sprawną realizację zadań nałożonych na gminę 

w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Jej niepodjęcie skutkowałoby koniecznością zwoływania 
Sesji Rady Gminy w Bogorii przy każdym otrzymaniu środków na ten cel. 
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