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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 3 listopada 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 t.j.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu w formie dotacji celowej na realizację 
zadania o nazwie „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” w wysokości 
170 732,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 00/100), w tym: 

1) w roku 2021 w wysokości 96 732,00 zł; 

2) w roku 2022 w wysokości 74 000,00 zł. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Hyżne, a Powiatem Przeworskim. 

§ 3.  Uchyla Uchwałę Rady Gminy Hyżne Nr XVII/129/20 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W związku z przystąpieniem do umowy partnerskiej z Powiatem Przeworskim na realizację zadania pn.
„Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zaistniała konieczność podjęcia uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego w formie dotacji celowej.

Realizacja inwestycji planowana była pierwotnie na lata 2020 – 2022, jednak z przyczyn niezależnych od
gmin, które zobowiązały się do wniesienia wkładu własnego w formie dotacji na powyższy cel, rozpoczęcie
inwestycji zostało przesunięte na lata 2021 – 2022.

W zawiązku z tym, uchyla się Uchwalę Rady Gminy Hyżne Nr XVII/129/20 z 14 lutego 2020 roku. Ogólna
kwota zabezpieczona na realizację zadania pozostaje bez zmian. Przenosi się jej realizację na lata 2021 – 2022.
W związku z tym zostanie również podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na powyższe lata
oraz dokonane zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Hyżne.
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