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z dnia  8 kwietnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Tarnobrzega 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 i 583) 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, 682, 683 i 684) Rada 
Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje: 

§ 1. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega 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. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Bogusław Potański 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w celu realizacji zadań z tego zakresu, Rada Miasta 
Tarnobrzega może udzielić upoważnienia Prezydentowi Miasta Tarnobrzega do dokonywania zmian w planie 
dochodów i wydatków budżetu Miasta Tarnobrzega, w tym dokonywania przeniesień wydatków między 
działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i 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. 

Przyjęcie powyższej uchwały ułatwi i usprawni bieżącą realizację zadań związanych z pomocą 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
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