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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Głuchołaz do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków 
budżetu Gminy Głuchołazy oraz wieloletniej prognozie finansowej 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 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583 ze zm.) Rada Miejska 
w Głuchołazach uchwala co następuje: 

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

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Głuchołazy, w tym dokonywania 
przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej; 

2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2023-2027 oraz 
w planie wydatków budżetu Gminy Głuchołazy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub 
zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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UZASADNIENIE 

 

W dniu 24 lutego 2022 r. doszło do ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, który zmusił 

obywateli tego kraju do masowego opuszczania terytorium w poszukiwaniu bezpieczeństwa  

i schronienia. Większość obywateli Ukrainy przybyło na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W wyniku 

tych zdarzeń na terenie Gminy Głuchołazy znalazła się liczna grupa obywateli Ukrainy poszukujących 

pomocy. Przedłożony projekt uchwały ma na celu stworzenie możliwości prawnej udzielania tej pomocy 

przez Gminę Głuchołazy i wydatkowania na ten cel środków budżetowych. Wejście w życie ustawy z dnia 

12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 

(Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) w art. 12 ust. 4 stworzył możliwość udzielania pomocy obywatelom 

Ukrainy przez samorząd, z własnej inicjatywy, w zakresie posiadanych środków. Zgodnie z art. 12 ust. 5 cyt. 

ustawy, do określenia zakresu udzielanej pomocy obywatelom Ukrainy uprawniona jest Rada Miejska. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w Głuchołazach w proponowanym brzmieniu 

usprawni możliwość udzielania dalszej pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku. 
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