
UCHWAŁA NR XL/323/2022 
RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Starachowicach 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. 2022 r., poz. 528), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) w związku  
z art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 
z późn. zm), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

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

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,   w tym 
dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej; 

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom 
organizacyjnym; 

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 

4) 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. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu 
 
 

 
Bożena  Wrona 
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Uzasadnienie 
 

Przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa dały możliwość udzielenia dodatkowych upoważnień przez organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego dla organu wykonawczego. 

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Starachowicach upoważnia Zarząd Powiatu w Starachowicach do: 

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym 

dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej; 

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom 

organizacyjnym; 

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 

4) 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. 

Ww. zakres upoważnień dotyczy realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
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Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu w Starachowicach,

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Przemysław Czaja, Dariusz Dąbrowski, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Marek Maciukajć,
Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz,
Mirosław Wojciechowski, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona

NIEOBECNI (4)
Paweł Brzozowski, Joanna Główka, Ryszard Nowak, Izabela Wrona

Głosowanie zakończono w dniu: 24 marca 2022, o godz. 10:36
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