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(UM, ...... ......... z dnia .................. .. 2022 r.

w sprawie udzlelenia upowainicfi Prczydentowi Miasta w zwiqzku z wejéciem w iycie ustawy z dnia
12 marca 2022 r. 0 pomocy obywatelom Ukrainy w zwiqzku z konfliktem zbrojnym na terytorlum tego

pafistwa

Na podstawie art. H1 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z péin. zm), na
wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. Upowaznié Prezydenta Miasta w celu realizacji zadafi zwiqzanych z pomocq obywatelom Ukrainy
w zwiqzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pafistwa do:

I) dokonania zmian wplanie dochodéw iwydatkéw budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego, wtym
dokonywania przeniesiefi wydatkéw mi¢dzy dzialami klasyfikacji budzetowej;

2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planic wydatkéw budzetu jednostki
samorzqdu terytorialnego zwiqzanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub mkupéw inwestycyjnych
przezjednostkq, 0 ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budietu tej jednostki.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sic‘; Prezydentowi Miasta Gliwice.

§3. Uchwala wchodzi wzycie zdniem pOdj€;Ci8 ipodlega publikacji na tablicy ogioszefi Urzgdu
Miejskiego.
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Uzasadnienie
Zapisy ustawy opomocy obywatelom Ukrainy wzwiqzku zkcmfliktem zbrojnym na terytorium tego

paflstwa daly mozliwoéé udzielenia upowaznienia przcz Rad; Miasta Gliwice dla Prezyclenta Miasta do
dokonywania przesuniqé w budzecie migdzy dziahami klasyfikacji budzetowej oraz do dokonywania zmian
w wieloletniej prognozie finansowej oraz wplanic wydatkéw budzetu jednostki samorzqdu tcrytorialncgo
zwiqzanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupdw inwestycyjnych przezjednostkg.

Na biezqco skiaclane sq zapotrzebowania na érodki zFunduszu Pomocy, ktére powirmy byé wyplacone
w formie éwiadczefi zaraz po ich otrzymaniu (w dniu 30.03 piewvsze érodki wp{ym=;ly na rachunek bankowy
budzctu miasta). Wprowadzenie do planu érodkéw zFunduszu Pomocy wymaga uchwa%y Rady Miasta,
W zwiazku z powyzszym, zeby zapewnié plyrmq realizacjq zadafi finansowanych ztego funduszu, proponuje
sic; wprowadzenie upowaznienia dla Prezydenta Miasta wynikajqcego Z 311.111 ustawy 0 pomocy obywatelom
Ukrainy w zwiqzku z konfliktem zbrojnym na texytorium tego pafistwa.

Podjqcie tej uchwa%y umozliwi dokonywanie zmian wbudzccie iwieloletniej prognozie finansowej
zwiqzanych zpomocq dla obywateli Ukrainy bez zwtflywania sesji Rady Miasta, co przyépieszy
i zracjonalizuje wydatki na powyzszy cel.
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