
UCHWAŁA NR XLVIII/390/2022 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 8 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) i art. 212, 214, 215, 239, 258, 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2021r. poz.  305  z późn. zm.) art. 111  pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 
poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Gniezno Nr XLIV/343/2021 z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwały 
budżetowej na 2022 zmienionej: 

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 2/2022 z dnia 17.01.2022r. 

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 12/2022 z dnia 01.02.2022r. 

- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XLVI/358/2022 z dnia 24.02.2022r. 

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 19/2022 z dnia 28.02.2022r. 

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 24/2022 z dnia 09.03.2022r. 

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 25/2022 z dnia 22.03.2022r. 

- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XLVII/378/2022 z dnia 31.03.2022 r. wprowadza się następujące zmiany: 
w § 7 po punkcie 4) dodaje się punkt 5) w brzmieniu: "5) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji 
zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
polegających na: 

a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami 
klasyfikacji budżetowej, 

b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, 
o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.". 

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniezno. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie 

W sytuacji gdy organ stanowiący upoważni w powyższym zakresie organ wykonawczy, środki z Funduszu 
Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym 
konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, będą mogły być wprowadzane do budżetu zarządzeniami organu 
wykonawczego. Dotyczyć to może także wprowadzania do budżetu darowizn od osób fizycznych i prawnych. 
Należy podkreślić, że skorzystanie z tych upoważnień nie może skutkować zmianą wyniku budżetu bowiem 
omawiana delegacja ustawowa jest implementowana w obowiązujący system finansów publicznych, który 
takich możliwości nie przewiduje. 
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