
UCHWAŁA Nr 279/XXXVII/22 
RADY GMINY POCZESNA 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 266/XXXVI/22 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 marca 2022 roku    
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) oraz art.111 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. 
z 2022r poz. 583 z póź. zm) 

 Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje: 

§ 1.W uchwale Rady Gminy Poczesna Nr 266/XXXVI/22 z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2022 rok  
§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 
"W uchwale Nr 245/XXXIII/21 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie 
budżetu gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 21 po pkt 5) dodaje się pkt 6) który otrzymuje brzmienie: 
"6) Upoważnia się Wójta Gminy Poczesna do pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie: 
 a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
     do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej; 
b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia      
2009r. o finansach publicznych;   
2) załącznik nr 12 „Wydatki i zakupy inwestycyjne Gminy Poczesna w roku 2022", który otrzymuje 
brzmienie zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 
3) załacznik nr 8 „Dotacje z budżetu Gminy Poczesna na 2022 rok dla podmiotów zaliczanych i nie 
zaliczanych do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 
4 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna. 
 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
   

Przewodnicząca Rady 
 
 

mgr Iwona Choła 
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