
UCHWAŁA NR XXXIX.342.2022 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki do dokonywania zmian w uchwale 
budżetowej oraz WPF w celu realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

Na podstawie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) , 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), 
oraz art. 4 ust 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje. 

§ 1. 1. Upoważnia się Wójta Gminy 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 Mińsk Mazowiecki. 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

i wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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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) 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; 

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. 

W ocenie radnych 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. 

Jak stanowi art. 4 ust. 2 Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, mogą wchodzić w życie w terminie 

krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w 

życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na 

przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku 

urzędowym. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa została wprowadzona w trybie w/w art. 4 ust. 2, zasadne jest więc 

wprowadzenie uchwały,  w terminie krótszym niż 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym . 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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