
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr …./……/22 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia …. września 2022 roku 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Milanówka do dokonywania zmian w planie 

dochodów i wydatków budżetu Gminy Milanówek w celu realizacji zadań związanych z 

pomocą obywatelom Ukrainy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy  z dnia 12 marca 2022 r. 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do dokonywania zmian w planie dochodów i 

wydatków budżetu Gminy Milanówek, w tym dokonywania przeniesień wydatków między 

działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie 

spowodują pogorszenia wyniku budżetu tej jednostki. 

 

§ 2 

 

W uchwale nr 556/LXIX/22 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 września 2022 r. skreśla się § 2. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Milanówka 

                                                                                                                    Piotr Napłoszek   



UZASADNIENIE 

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

który zmusił obywateli Ukrainy do masowego opuszczania swojej ojczyzny w poszukiwaniu 

bezpieczeństwa i schronienia. Większość obywateli Ukrainy przybyło na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na powyższe konieczne stało się opracowanie rozwiązań 

prawnych skierowanych do opisanej wyżej grupy cudzoziemców. W celu szybkiej i skutecznej 

realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa ustawodawca dał możliwość upoważnienia organowi wykonawczemu 

do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień 

wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miasta Milanówka w proponowanym brzmieniu 

zapewni możliwość udzielania dalszej sprawnej pomocy obywatelom Ukrainy. 


