
UCHWAŁA NR XXIII/183/09 RADY MIEJSKIEJ W DABROWIE BIAŁOSTOCKIEJ 

z dnia 21 kwietnia 2009 r. 

w sprawie określenia zasad finansowania jednostek pomocniczych na terenie Gminy 

Dąbrowa Białostocka w 2009 roku 

Na podstawie art. 18 ust 2. pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 53 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 
poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327,  
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1450) Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady finansowania jednostek pomocniczych na terenie Gminy Dąbrowa 
Białostocka w roku 2009 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wielkość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie jednostek 
pomocniczych określa Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej w uchwale budżetowej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Antoni Hrynkiewicz 

 

Załącznik 

do uchwały XXIII/183/09 

Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej 

z dnia 21 kwietnia 2009 r. 

 

Zasady finansowania jednostek pomocniczych na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka  

w roku 2009. 

§ 1. Jednostka pomocnicza prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy według 
zasad określonych w niniejszym załączniku do uchwały i ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm). 

§ 2. Użyte w załączniku do uchwały określenia oznaczają: 

Gmina – Gminę Dąbrowa Białostocka, 

Burmistrz – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, 

Urząd – Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, 



Jednostka pomocnicza – Sołectwo, Osiedle, na terenie gminy Dąbrowa Białostocka 

Ustawa – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

Zebranie – zebranie wiejskie lub zebranie mieszkańców osiedla  

§ 3. 1. Gospodarka finansowa jednostki pomocniczej jest jawna i podlega kontroli. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 jest prowadzona zgodnie ze statutem jednostki 
pomocniczej. 

§ 4. 1. Podstawę gospodarki finansowej jednostki pomocniczej stanowi plan finansowy 
uchwalony przez zebranie stanowiący podstawę finansowej i rzeczowej działalności jednostki 
pomocniczej. 

2. Projekt planu finansowego opracowuje sołtys wraz z radą sołecką lub zarząd osiedla. 

3. Zebranie może zmienić plan finansowy jednostki pomocniczej w zależności od potrzeb. 

4. Plan finansowy jednostki pomocniczej powinien uwzględniać potrzeby wszystkich 
członków wspólnoty samorządowej. 

§ 5. 1. Przyjęcie planu finansowego lub wprowadzenie jego zmian odbywa się w formie 
uchwały zebrania. 

2. Zarówno uchwała w sprawie przyjęcia planu finansowego jednostki pomocniczej jak i 
inne uchwały dotyczące finansów jednostki pomocniczej muszą zawierać: 

a) datę podjęcia, 

b) cel lub cele na jakie przeznacza się środki jednostki pomocniczej wraz z określeniem kwot 
niezbędnych do ich realizacji, 

c) termin realizacji celów założonych w planie finansowym, 

d) wskazanie osoby lub osób odpowiedzialnych za realizację uchwały, 

e) podpis osoby prowadzącej zebranie. 

3. Do zwoływania i przebiegu zebrania poświęconego uchwaleniu planu finansowego mają 
zastosowanie uregulowania określone w statucie jednostki pomocniczej. 

4. Z zebrania sporządza się protokół do którego dołącza się listę obecności, uchwały podjęte 
na zebraniu i inne załączniki w przypadku ich sporządzenia. 

§ 6. Plan finansowy stanowi podstawę do ujęcia w budżecie i wydatkowania na rzecz 
jednostki pomocniczej środków finansowych. 

§ 7. 1. Obsługa finansowa jednostki pomocniczej jest prowadzona przez Referat Finansowy 
Urzędu. 

2. Wszelkie dochody i wydatki jednostek pomocniczych muszą być wprowadzone do 
budżetu Gminy. 

§ 8. Źródła dochodów jednostki pomocniczej określa jego statut. 



§ 9. 1. Pisemny wniosek o wypłatę składa się w terminie do 31 lipca 2009 roku przez: 

a) sołtysa wsi lub upoważnionego przez niego członka rady sołeckiej, 

b) przewodniczącego zarządu osiedla lub upoważnionego przez niego członka zarządu. 

2. Burmistrz zatwierdza wniosek i wysokość środków finansowych na realizację zadań 
przez jednostki pomocnicze. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 muszą określać cele, na które będą wydatkowane 
środki, muszą być zgodne z planem finansowym jednostki pomocniczej oraz uzupełnione o datę i 
podpis sołtysa lub przewodniczącego zarządu osiedla. 

4. Zadanie jest rozliczane na podstawie faktur i rachunków wystawionych na Urząd, które 
muszą być opisane przez osobę, która składa wniosek. 

§ 10. W ramach środków budżetowych przeznaczonych do dyspozycji jednostek 
pomocniczych mogą być realizowane wyłącznie zadania własne gminy i wydatkowane na: 

1) prowadzenie inicjatyw służących poprawie estetyki oraz stanu ochrony środowiska,  
a w szczególności: 

a) prowadzenie sołeckich konkursów, których celem jest podniesienie poziomu estetycznego 
sołectwa, 

b) konserwacje i remonty kaplic i krzyży przydrożnych oraz innych obiektów użyteczności 
publicznej i małej architektury, 

c) pielęgnację zieleni komunalnej oraz terenów użyteczności publicznej w jednostce 
pomocniczej, 

d) wykonywanie nasadzeń zieleni trwałej na terenach należących go Gminy. 

2) kulturę i sport masowy: 

a) dofinansowanie inicjatyw na rzecz lokalnego środowiska prowadzonych przez 
mieszkańców jednostki pomocniczej, 

b) organizowanie przez radę sołecką lub radę osiedla uroczystości i imprez masowych dla 
mieszkańców jednostki pomocniczej, 

c) prowadzenie drobnych inwestycji tworzących lub poprawiających infrastrukturę sportową, 
rekreacyjną lub kulturalną, a w szczególności montaż ławek, urządzania placów zabaw dla 
dzieci, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia świetlic wiejskich itp., 

3) współpracę z organizacjami społecznymi działającymi na terenie jednostki pomocniczej: 

a) wyposażenie organizacji i stowarzyszeń działających w jednostce pomocniczej  
w niezbędny sprzęt, a w szczególności zakupy drobnego sprzętu dla jednostek OSP, 
wiejskich klubów, świetlic wiejskich, kół gospodyń itp., 

b) wspieranie finansowe inicjatyw na rzecz mieszkańców jednostek pomocniczych 
prowadzonych przez organizacje działające na jej terenie, 

c) inne cele mieszczące się w kompetencjach gminy i jej jednostek pomocniczych określone 
w Ustawie. 

§ 11. Jednostka pomocnicza nie może finansować ze środków budżetowych następujących 
działalności: 



1) statutowej placówek oświatowych, 

2) działalności kościołów i związków wyznaniowych, 

3) gospodarczej, prowadzonej przez osoby fizyczne lub osoby prawne, 

4) wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia, 

5) zakupu alkoholu, papierosów i innych używek. 

§ 12. 1. W celu realizacji zadań przekraczająch możliwości finansowe jednostki pomocniczej 
lub adresowane do mieszkańców więcej niż jednej jednostki pomocniczej, możliwe jest 
finansowanie tych zadań przez więcej niż jedną jedostkę pomocniczą. 

2. W celu wykonania wspólnego zadania organy wykonawcze jednostek pomocniczych 
zawierają pisemne porozumienie. 

3. Do realizacji porozumienia, o którym mowa w ust. 2, mają zastosowanie postanowienia 
niniejszej uchwały dotyczące gospodraki finansowej jednostek pomocniczych. 

§ 13. Wszystkie decyzje jednostki pomocniczej muszą być dokumentowane na piśmie. 

§ 14. 1. Gospodarka finansowa jednostki pomocniczej podlega nadzorowi i kontorli Gminy. 

2. Kontrolę gospodarki finansowo – rzeczowej jednostki pomocniczej może prowadzić 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej lub osoba upoważniona przez Burmistrza. 

§ 15. 1. Środki wydatkowane przez jednostkę pomocniczą na inne cele niż określone w planie 
finansowym, w tym zwłaszcza wydane na cele określone w § 11, podlegają zwrotowi do Urzędu. 

2. Zobowiązanym do zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 jest osoba, która 
podpisała wniosek. 

§ 16. 1. Rada Miejska stosownie do możliwości finansowych Gminy określi odrębną uchwałą 
wysokość środków na dofinansowanie jednostek pomocniczych Gminy. 

2. Zadania realizowane przez jednostki pomocnicze w 2009 roku będą finansowane  
do wysokości środków finansowych zapisanych w uchwale budżetowej przez Radę Miejską  
w Dąbrowie Białostockiej. 

§ 17. W przypadku wystąpienia sytuacji nie uregulowanej w niniejszym załączniku do 
uchwały mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym i o finansach publicznych. 


