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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 3 listopada 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę 
ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 t.j.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.   Zaciąga się zobowiązanie w zakresie realizacji zadania ponad kwotę wydatków określoną 
w budżecie Gminy Hyżne na rok 2020, jako wkład własny Gminy z przeznaczeniem na zadanie pt. 
„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 w wysokości: 

1) rok 2021 – 96 732,00 zł; 

2) rok 2022 - 74 000,00 zł. 

§ 2. Spłata zobowiązań finansowych nastąpi z dochodów własnych gminy. 

§ 3.  Uchyla Uchwałę Rady Gminy Hyżne Nr XIV/105/19 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez 
radę Gminy w budżecie na rok 2019. 

§ 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 zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę
ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na rok 2020.

Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Hyżne Nr XIV/105/19 z 26 listopada 2019 roku z uwagi na brak
możliwości realizacji inwestycji przez Powiat Przeworski w 2020 roku i zaciąga zobowiązanie na lata
2021 – 2022.
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