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z dnia  21 listopada 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

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

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Doposażenie boiska sportowego 
w m. Hyżne” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Hyżne zobowiązania finansowego ponad budżet 

2021 roku w kwocie 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem 

na realizację zadania pn. „Doposażenie boiska sportowego w m. Hyżne”. 

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 ze środków 

pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

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

W związku z zaplanowanym do realizacji zadaniem inwestycyjnym pn. „Doposażanie boiska sportowego 
w m. Hyżne” w kwocie 25 000,00 zł, Gmina planuje wykonać dokumentację projektową na m. in. kontener, 
który będzie stanowił szatnię dla zawodników sportowych oraz trybunę. Z uwagi na długotrwały okres 
projektowy wynikający m.in. z potrzeby uzyskania stosownych warunków, uzgodnień i pozwoleń Gmina 
planuje rozpocząć prace w jak najszybszym możliwym terminie. Prace projektowe przewidziane są na okres 
zimowo-wiosenny, natomiast budowa i wykonanie zaplecza sportowego w okresie letnim. Zaciągnięte 
zobowiązanie zostanie pokryte ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które 
gmina otrzymała jeszcze w 2020 roku. Środki te zgromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym i w 
roku 2022 będą stanowiły przychód wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w klasyfikacji przychodowej 905. 
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