
Propozycje zmian do projektu Uchwały budżetowej na 2021 rok, wnoszonych 

przez Panią Teresę Cabała, Radną Miasta Nowego Sącza. 

 

I. Wydział Organizacyjno-Administracyjny  
 

Propozycja Pani Radnej Teresy Cabały: Zmniejszenie wydatków bieżących o 

kwotę 300.000 zł w rozdziale „promocja jednostek samorządu terytorialnego”. 

Opinia: Z uwagi na całkowitą likwidację środków na promocje na wstępie warto zaznaczyć jak 

kształtował się budżet w zakresie promocji na przestrzeni ostatnich lat: 

• ROK 2018 – 872 838 zł, 

• ROK 2019 – 600 000 zł, 

• ROK 2020 – 513 025 zł, 

• ROK 2021 – 300 000 zł. 
 

Z zakresu promocji Miasto pokrywa koszty organizacji i współorganizacji cyklicznych imprez 

promocyjnych oraz kulturalnych np. takich jak: 

1) Polonez pod Ratuszem (organizacja i koordynacja akcji oraz zakup pamiątkowych 

przypinek); 

2) Nowosądecki Jarmark Wielkanocny (obsługa techniczna, degustacja produktów 

lokalnych świątecznych dla mieszkańców); 

3) Nowosądecki Jarmark Anielski (obsługa techniczna); 

4) Współorganizacja Forum Młodych Liderów (obsługa techniczna, poczęstunek dla 

uczestników); 

5) Festiwal Produktów Regionalnych (obsługa techniczna, występy artystów/zespołów, 

degustacja dla mieszkańców); 

6) Nowosądecki Jarmark Bożonarodzeniowy (obsługa techniczna, degustacja produktów 

lokalnych świątecznych, nagłośnienie, atrakcje świąteczne dla dzieci i dorosłych); 

 

Dodatkowo Miasto dofinansowuje lokalne wydarzenia organizowane przez inne podmioty 

(np. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej – organizowany przez ks. Andrzeja Mulkę 

transmitowany przez Telewizję Polską i katolicką telewizję Trwam), organizacje (Sądeckie 

Juwenalia, Sądeckie Targi Szkół Średnich oraz Uczelni Wyższych, Sądecki Dzień Dziecka), 

stowarzyszenia, fundacje, nowosądeckie parafie (np. Koncert Papieski w 100 lecie urodzin 

Jana Pawła II, Pokłon III Króli), współorganizuje warsztaty (przekazanie upominków, 

poczęstunek gości, materiały informacyjno – promocyjne niezbędne do zorganizowania 

wydarzenia). 

Miasto wspiera działania i akcje świąteczne, religijne oraz patriotyczne (np. rocznica Powstania 

Warszawskiego, rocznica lokacji Nowego Sącza, Święto Niepodległości), będące niezbędnym 

elementem umacniania tradycji, wiary i polskości. 



Bez pomocy Miasta w w/w zakresie większość wydarzeń straciłaby możliwość odbycia się, a 

także ich wymiar w zakresie dostępności dla mieszkańców uległby znacznemu zmniejszeniu                      

i nastąpiłaby marginalizacja części lokalnego społeczeństwa.  

Środki finansowe z promocji przeznaczane są także na koszty wykonania usług, dzieł, zleceń 

na wykonanie artykułów promocyjnych, wyrobów regionalnych, wykonania wyrobów 

artystycznych oraz uposażenia dla nowosądeckich artystów występujących podczas 

koncertów zgodnie z wykorzystaniem wynagrodzeń bezosobowych. 

Środki wydatkowane są również na zakup gotowych fotogramów i reprintów zakup 

wydawnictw okolicznościowych, albumów, encyklopedii, leksykonów i nowości wydawniczych 

o Nowym Sączu i regionie np. w roku 2020 zakupiono;  

• Wydawnictwo „Geneza i plany Zamku Sądeckiego”, które zawiera zbiór unikalnych 

planów nowosądeckiego zamku. 

• „Tajemnice Sądeckiej Bezpieki” S. Adamczyka, H. Szewczyka, cenna praca przybliżająca 

najnowszą historię Nowego Sącza, która została przekazana następnie radnym oraz 

Sądeckiej Bibliotece Publicznej i szkołom. 

• Reprint „Historya Nowego Sącza” ks. J. Sygańskiego, fundamentalne dzieło, oparte na 

źródłach historycznych, które zostały w znacznej mierze utracone w wyniku pożaru 

dawnego ratusza.  

• „Nowosądecka Lista Katyńska” autorstwa Honorowego Obywatela Miasta Nowego 

Sącza np. J. Gizy, wydane w 80 rocznicę zbrodni katyńskiej. 

• „Sądecki Garnizon i jego żołnierze 1923 – 1926” autorstwa Honorowego Obywatela 

Miasta Nowego Sącza np. J. Gizy, unikalna w skali Polski monografia. 

• „Historia Nowego Sącza” L. Migrały, niezwykle cenne dzieło znanego historyka, 

obecnie pracownika Muzeum Okręgowego.  

 

Miasto dokonuje również zakupów folderów, pocztówek, map i przewodników  po Nowym 

Sączu („Nowy Sącz – przewodnik śladami przeszłości”  autorstwa L. Migrały”),informatorów 

i biuletynów informacyjnych oraz wszelkich nowości wydawniczych i innych publikacji na 

temat miasta Nowego Sącza, finansuje wykonanie kalendarzy przedstawiających architekturę, 

walory krajoznawczo – przyrodnicze oraz kulturę Miasta wraz z kosztem kolportażu, również 

dokonuje zakupów gotowych wyrobów artystycznych i rękodzieła ludowego, obrazów, oraz 

innych materiałów z symbolami miasta.  

W ramach promocji zapewniamy również wydruk materiałów informacyjnych (usługi 

drukowania i dostawy, plakatów, ulotek afiszy, zaproszeń, kart okolicznościowych, koszty 

spotów reklamowych w mediach lokalnych), w związku z dużą ilością działań prowadzonych 

przez Urząd, niezbędnych do dotarcia do szerokiej rzeszy mieszkańców, którzy nie korzystają 

z mediów społecznościowych, pokrywane są koszty publikacji informacyjno – promocyjnych 

miasta Nowego Sącza w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich tj. prasa (np. Gazeta 

Krakowska, DTS, Sądeczanin), radio (np. RDN, Radio ESKA, RMF MAXXX), telewizja (np. TVP1 

– transmisja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej czy telewizja TRWAM – 

retransmisja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej). 



Brak wykonania w/w materiałów informacyjnych i przeprowadzenia powyższych działań 

spowoduje wykluczenie części społeczności lokalnej z dostępu i możliwości uczestniczenia w 

wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez Miasto. 

Miasto organizuje jak również współorganizuje i wspiera konkursy, festiwale i inne 

wydarzenia rozstrzygane na podstawie regulaminów konkursowych, organizowane dla dzieci, 

młodzieży a także dorosłej części mieszkańców, dla których funduje statuetki, puchary, medale 

jak i nagrody rzeczowe lub też bony upominkowe. 

Zlikwidowanie puli pieniędzy na wydatki promocyjne byłoby działaniem niespotykanym w 

cywilizowanym świecie. Poniżej przedstawione są Miasta o podobnej wielkości jak Nowy Sącz 

wraz z kwotą wydatków w dziale 750, rozdział 75075 zapewnionych w Uchwałach 

budżetowych na 2020 rok. 

• Kalisz 2020 r. 1 609 790,00,  

• Słupsk 2020 r.  401 500,00, 

• Jaworzno 2020 r. 875 470,00. 
 
Brak środków na promocję spowoduje również kolejne zwolnienia pracownicze i 

konieczność wypłaty odpraw i ekwiwalentów, których łączna kwota może być wyższa od 

środków zaplanowanych na promocję. 

 

II. Wydział Inwestycji  
 

1) Propozycja Pani Radnej Teresy Cabały: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole 
Podstawowej Nr 11 im. J. Tuwima” (wykonanie wielofunkcyjnego boiska z montażem 
niezbędnego sprzętu do gier zespołowych).  
 

Opinia: Wykonanie proponowanej przez Panią Radną inwestycji za kwotę 350.000,00 zł nie 
jest możliwe. Ze względu na uwarunkowania terenowe, w trakcie realizacji zadania konieczne 
jest  m.in. wykonanie  ściany oporowej, odwodnienia, schodów terenowych i pochylni, koszy 
gabionowych, ogrodzenia oraz wyposażenia. Niezbędne jest również przełożenie istniejącego 
gazociągu średniego ciśnienia, który koliduje z planowanym przedsięwzięciem. Wydział 
Inwestycji dysponuje dokumentacją, na podstawie której budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy Szkole Podstawowej nr 11 została wyceniona na kwotę 998.713,00 zł netto, co było 
głównym powodem, że realizacja inwestycji nie doszła do skutku. Podkreślić należy, że 
wspomniana dokumentacja ma już dziesięć lat, w związku z czym należy się liczyć z tym, że 
szacowane koszty uległy znacznej dezaktualizacji (czyt. zwiększeniu).  

Mając na uwadze powyższe stoimy na stanowisku, że budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy Szkole Podstawowej nr 11 obejmująca pełny zakres koniecznych do wykonania prac nie 
jest możliwa za kwotę 350.000,00 zł brutto, w związku z czym rekomendujemy, by propozycja 
Pani Teresy Cabała - Radnej Rady Miasta Nowego Sącza – nie została uwzględniona. 

 
 
 



2) „Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Nadbrzeżnej”.   
 

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta już w roku 2019 z 
realizacją do 2021r.  

Na tej podstawie zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej 
przedsięwzięcia. Mając zabezpieczenie finansowania inwestycji w WPF, Wydział Inwestycji 
dokładał wszelkich starań, by na podstawie przedłożonego przez wykonawcę opracowania 
możliwe było przejście do kolejnego etapu przedsięwzięcia,  tj. realizacji robót budowlanych.  

W roku 2020 na to zadanie wydano już 92.865 zł !!!  

W chwili obecnej dysponujemy pełną dokumentacją, ostateczną Decyzją pozwolenia 
na budowę, a ponadto ogłoszone zostało postępowanie przetargowe. 

 

Ze względu na ujęcie przedmiotowej inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta Nowego Sącza oraz z uwagi na stopień jej zaawansowania, rekomendujemy 
pozostawienie omawianego zadania w projekcie Uchwały budżetowej na rok 2021. 

III. Miejski Zarząd Dróg 
 

1. Propozycja Pani Radnej Teresy Cabały: W dziale 600 „Transport i łączność" rozdział 

60016 „Drogi publiczne gminne" zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu pn. 

,,Modernizacja dróg i ulic gminnych będących w Zarządzie Miasta Nowego Sącza o 

kwotę 800.000 zł. 

 

Opinia: Usunięcie powyższej pozycji budżetowej nie jest zasadne, uniemożliwi realizację 

inwestycji drogowych, które w ciągu roku okażą się konieczne na ulicach, zaliczonych do 

kategorii dróg publicznych gminnych. 

2. Propozycja Pani Radnej Teresy Cabały: W dziale 600 „Transport i łączność" rozdział 

60016 „drogi publiczne gminne" zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.487.135 zł. 

Wprowadzając następujące zadania inwestycyjne: 

 

✓ Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż ulicy Bolesława Prusa (na odcinku 400 m do 

ulicy Bora Komorowskiego) – 500 000 zł. 

✓ Budowa chodnika wzdłuż ulicy Św. Heleny (od ulicy Dunikowskiego do ulicy 

Papieskiej) etap I – 500.000 zł.  

✓ Modernizacja ulicy Zyndrama wraz z budową chodnika etap I (od ulicy 

Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ulicą Ostrą – 800 000,00 zł. 

✓ Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Tarnowskiej (na odcinku od Media do Ronda 
Św. Jana Pawła II – 110 000,00 zł. 

 



Opinia: Zadania powyższe są niemożliwe do realizacji w roku 2021 z uwagi na konieczność 

opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych 

uzgodnień oraz uzyskaniem ZRID. Czas przygotowania wynosi ok. 2 lata. 

✓ Propozycja Pani Radnej Teresy Cabały: Budowa chodnika wzdłuż ulicy Dunajcowej 

(etap 1) – 477 135,00 zł 

 

Opinia: Szacunkowa wartość I etapu (zakres robót posiadający logiczną spójność i nawiązanie 

do istniejącego układu komunikacyjnego) to ok. 700 000,00 zł. 

✓ Propozycja Pani Radnej Teresy Cabały: Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż ulicy 
Mała Poręba (na odcinku do ulicy Bohaterów Orła Białego) – 500 000,00 zł. 

 

Opinia: Obecnie właściciele gruntów przyległych nie wyrażają zgody na wykorzystanie 
gruntów pod budowę chodnika dla pieszych. Dodatkowo konieczne jest uzyskanie pozwolenia 
wodno – prawnego, opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ZRID. 
Czas przygotowania około 3 lata. 

✓ Propozycja Pani Radnej Teresy Cabały: Przebudowa ulicy Ziołowej, Halnej, 

Kolorowej i Obłazy (wzmocnienie podbudowy, położenie warstw nawierzchni 

bitumicznej) – 800 000,00 zł. 

 

Opinia: Dla prawidłowej realizacji robót konieczne jest wykonanie odwodnienia, które obecnie 

nie istnieje. Wymaga to opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia  

wodno – prawnego. Natomiast ul. Obłazy będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w 

ramach FOGR na rok 2021. 

✓ Propozycja Pani Radnej Teresy Cabały: Przebudowa ulicy Jana Pawła II – 

800 000,00 zł. 

Opinia: Zadanie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych na rok 2022. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, którą 

wykonawca dostarczy nam wraz z ostateczną decyzją zezwalającą na realizację inwestycji 

drogowej. 

2. Propozycja Pani Radnej Teresy Cabały: W projekcie załączniku Nr 3a do Uchwały 

budżetowej dział 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90015 

„Oświetlenie ulic, placów i dróg" w zadaniu „Dobudowa, rozbudowa oświetlenia 

ulicznego dopisuje się cyt." w tym ulicy Ziołowej, Kolorowej, Mizgałów, Gorczańskej, 

Sołeckiej, Jaworzyńskiej". 

 

Opinia: Zaproponowane zadania będą niemożliwe do realizacji, gdyż: 

✓ Ulica Ziołowa -  brak kompletnej dokumentacji projektowej, umożliwiającej dokonanie 

ważnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 



✓ Ulica Kolorowa - posiadamy aktualne pozwolenie na budowę, zadanie jest 

zakwalifikowane do realizacji w ramach utrzymania sieci oświetlenia ulicznego. 

✓ Ulica Mizgałów - brak kompletnej dokumentacji projektowej, umożliwiającej 

dokonanie ważnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

✓ Ulica Gorczańska - dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, które 

jeszcze nie jest prawomocne. 

✓ Ulica Sołecka - brak kompletnej dokumentacji projektowej, umożliwiającej dokonanie 

ważnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

✓ Ulica Jaworzyńska - brak kompletnej dokumentacji projektowej, umożliwiającej 

dokonanie ważnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

 

IV. Wydział Transportu i Komunikacji 
 

Propozycja Pani Radnej Teresy Cabały: Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę       

4.100.000 zł w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy”  

Opinia: Kwota 4.100.000 zł, stanowi cześć pokrycia utraty wpływów za darmową komunikację 

z której m.in. korzystają WYBORCY wnioskodawczyni.  Zmniejszenie tych wydatków 

spowoduje zamknięcie programu Karty Nowosądeczanina, albo podwyżkę cen biletów dla 

pozostałych odbiorców. Niewątpliwie brak tych środków stanie się podwaliną do zniszczenia i 

upadłości Spółki MPK. Wniosek godzi w nabyte prawa i dobrodziejstwo WYBORCÓW 

wnioskodawczyni. 

 

V. Wydział Księgowy 

 

Propozycja Pani Radnej Teresy Cabały: Wykreślenie zapisu par. 2 i 3 z projektu wieloletniej 

prognozy finansowej 

Opinia: Zaproponowana zmiana polega na usunięciu z Wieloletniej Prognozy Finansowej 

upoważnień Rady Miasta dla Prezydenta do: 

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w WPF - §2 
ust.1 

2. zaciągania zobowiązań dla tzw. umów ciągłych przekraczających rok budżetowy związanych 
z ciągłością działania jednostki - §2 ust. 2 

3. Przekazania przez Prezydenta stosownych upoważnień do zaciągania zobowiązań 
kierownikom jednostek - §3 

 

Ad.1 Wykreślenie tych paragrafów skutkuje brakiem możliwości podpisania umów na 

przedsięwzięcia ujęte w WPF. Mimo, iż RM uchwala Wieloletnią Prognozę, a co za tym idzie 

wskazane w niej przedsięwzięcia, to Prezydent nie będzie mógł podpisać umów                                              

z wykonawcami bez dedykowanego w tym celu upoważnienia ze strony Rady Miasta. 



Prognoza tym samym traci przymiot realistyczności (art. 226 ustawy ofp), Prezydent jak organ 

nie może wykonać zapisów części normatywnej, nie może zaciągać zobowiązań.  

Ad. 2 Brak upoważnień dla Prezydenta dotyczy to także wszelkich drobnych umów 

przekraczających rok budżetowy, których zawarcie jest konieczne w celu prawidłowego 

funkcjonowania Miasta, (np. energia, gaz, telefon, woda, paliwo, oprogramowanie, 

ubezpieczenie majątku, Internet, monitoring, usł. pocztowe, usługi sprzątania, inaczej 

wszystko co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.  

Ad.3 Brak upoważnień dotyczy nie tylko urzędu miasta ale wszystkich 60 jednostek. Limit na 

zawarcie takich umów wieloletnich na ciągłość wynosi w naszym mieście  

25 mln zł co tez daje obraz ilości zawieranych umów. 

Brak dla Prezydenta powyższych upoważnień całkowicie uniemożliwia Prezydentowi 

realizacje WSZYTSKICH ZADAŃ, gdyż zawarcie jakiejkolwiek umowy będzie wymagało 

każdorazowo zwołania sesji Rady Miasta nawet co kilka dni.  

Opinia Radcy Prawnego: 
 
 Zgodnie z art. 228 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) uchwała w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej (dalej: WPF) może zawierać upoważnienie dla Prezydenta 
Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczanych w niej przedsięwzięć 
oraz 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.  

Dodać należy, że wymienione w art. 228 ust. 1 ufp umowy, 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, były pierwotnie 
traktowane jako przedsięwzięcia wieloletnie. Ich horyzont czasowy wykraczający poza ramy 
danego roku budżetowego powoduje mimo wszystko zasadność umieszczenia w uchwale w 
przedmiocie WPF upoważnienia do zaciągania zobowiązań w celu prawidłowej realizacji tych 
zadań. 
Pomijając sens wyodrębnienia w treści przepisu art. 228 ust. 1 ufp ww. umów, które mieszczą 
się przecież w pojęciu przedsięwzięcia, zasadne wydaje się pytanie, jaki podmiot będzie 
władny zaciągać zobowiązania w sytuacji braku w uchwale w sprawie WPF stosownego 
upoważnienia?  

Wydaje się, że za każdym razem, gdy wystąpi sytuacja, w której potrzeba będzie 
zawrzeć stosowną umowę, Rada Miasta będzie musiała się zebrać w bardzo szybkim czasie, 
aby móc wyrazić zgodę na zawarcie każdej takiej umowy przez Prezydenta Miasta i aby Miasto 
mogło realizować swoje zadania.  

W roku 2019 r. było ok. 50 zarządzeń w sprawie upoważnień na zawarcie umów na 
„ciągłość”. W tym roku jest już ich 43. A zatem, Rada chcąc pozwolić normalnie 
funkcjonować Miastu (jego jednostkom), zmuszona będzie spotykać się średnio raz na 
tydzień, aby podjąć stosowne decyzje w sprawie umów, koniecznych w celu zapewnienia 
ciągłości działalności Miasta i jego jednostek.  

Zasadny wydaje się zatem pogląd, - że wbrew literalnemu brzmieniu  art. 228 ust. 1 ufp 
- upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 
zamieszczonych w niej przedsięwzięć powinno być obligatoryjnym elementem, gdyż załącznik 



do uchwały w postaci wykazu przedsięwzięć wieloletnich zawiera przedsięwzięcia już 
realizowane, ale również te planowane do realizacji (zadania ujęte w dotychczasowym WPF 
oraz noworozpoczynane w 2021 r., umowy już podpisane oraz planowane do podpisania w 
2021 r., poręczenia i gwarancje udzielone oraz planowane do udzielenia w 2021 r.), a także ze 
względu właśnie na „oczywistość” niezbędnego charakteru zaciągania tego rodzaju 
zobowiązań dla celów zwykłego zarządzania jednostką, za co odpowiedzialny jest organ 
wykonawczy. 

 
Podsumowując, pomimo tego, że zgodnie z literalnym brzmieniem art. 228 ufp 

upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania enumeratywnie wymienionych w nim 
zobowiązań ma jedynie charakter fakultatywny to w literaturze przedmiotu wskazuje się 
jednak, że wbrew literalnemu brzmieniu analizowanego przepisu tego rodzaju upoważnienia 
powinny być obligatoryjnie zamieszczane w treści uchwały w przedmiocie wieloletniej 
prognozy finansowej.  

Przedstawione stanowisko jest także aktualne na gruncie upoważnień do zaciągania 
zobowiązań wynikających z umów zapewniających ciągłość działania gminy/miasta. Na 
marginesie, wskazać należy, że Rada Miasta może na podstawie art.228 ust. 2 ufp upoważnić 
Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1. analizowanego przepisu.  

Oznacza to, że aby Prezydent Miasta mógł upoważnić kierowników jednostek 
organizacyjnych do wymienionych czynności musi posiadać dwa rodzaje upoważnień. Po 
pierwsze, Prezydent Miasta sam musi być upoważniony do zaciągania zobowiązań związanych 
z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz umów koniecznych do zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania gminy/miasta. Po drugie, musi posiadać upoważnienie do przekazania 
przysługujących mu na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 228 ust. 1 ufp 
uprawnień kierownikom jednostek.  
 To znaczy umieszczenie w treści uchwały w przedmiocie WPF upoważnienia, o którym 
mowa w art. 228 ust.2 ufp, jest uzależnione od umieszczenia upoważnienia wynikającego z 
art. 228 ust. 1 ufp. 
 

 

 

 

 

 

 

 


