
Projekt 
 
z dnia  24 maja 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania 
pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr G 108454R Brzezówka – Hyżne – Dylągówka w km 0+000 – 0+995 
w miejscowościach Hyżne oraz Dylągówka wraz z budową odcinka chodnika, przebudową przepustów 

oraz budową zatok postojowych” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e, pkt 10, pkt 15 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Hyżne zobowiązania finansowego ponad budżet 
2021 roku w kwocie 2 800 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem 
na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr G 108454R Brzezówka – Hyżne – Dylągówka w km 
0+000 – 0+995 w miejscowościach Hyżne oraz Dylągówka wraz z budową odcinka chodnika, przebudową 
przepustów oraz budową zatok postojowych” w ramach przyznanego dofinansowana ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, przyznanego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 uchwały Rady Ministrów nr 102 z dnia 
23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy Hyżne do zaciągnięcia zobowiązania, o którym mowa w ust.1. 

§ 2. Zaciągnięte zobowiązanie o którym mowa w § 1 ust. 1 pokryte będzie w 2022 roku z dofinansowania  
z Rządowego Funduszu Rozwoju  Dróg w kwocie 1 960 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset 
sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 zł) oraz z dochodów własnych gminy 
tj. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatków i opłat lokalnych  w kwocie 840 000,00 zł 
(osiemset czterdzieści tysięcy  złotych 00 /100 ). 

§ 3. Środki na podniesienie wydatków, o których mowa w § 1 zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy 
Hyżne na rok 2022. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

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

Gmina Hyżne otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej Nr G 108454R Brzezówka – Hyżne – Dylągówka w km 0+000 – 0+995 
w miejscowościach Hyżne oraz Dylągówka wraz z budową odcinka chodnika, przebudową przepustów oraz 
budową zatok postojowych” w wysokości 70%.  Realizacja w/w zadania przewidziana jest na lata 2021 – 2022. 
Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podkarpackiego, Gmina zobowiązana jest w terminie 30 dni od daty 
podpisania umowy z Wojewodą rozpocząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane objęte wnioskiem o dofinansowanie. W tym terminie zostanie przeprowadzone postępowanie 
przetargowe i podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą. Wykonanie większości robót budowlanych oraz 
cześć płatności przewidziane są na rok 2022. W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia uchwały 
o zaciągnięciu zobowiązania, wykraczającego ponad budżet roku 2022.
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