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z dnia  13 grudnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

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

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania bieżącego polegającego na wykonaniu  
rozgraniczenia nieruchomości oraz przygotowaniu operatu szacunkowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 na realizację zadania bieżącego 
finansowego ponad budżet 2021 roku w kwocie 4 600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100) 
z przeznaczeniem na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 3671 położonej 
w miejscowości Malawa z nieruchomością sąsiednią oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 
nr 3670 oraz przygotowanie operatu z rozgraniczenia nieruchomości przyjętego do Państwowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie. 

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 dochodów 
własnych gminy, w tym podatku  dochodowego od osób fizycznych oraz podatków i opłat  lokalnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

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

Wnioskiem z dnia 13.09.2021 r. Gmina Krasne wystąpiła o rozgraniczenie nieruchomości położonej 
w miejscowości Malawa, gm. Krasne, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 
nr 3671 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 3670. 

Postanowieniem znak SKO.4161/4161/98/2021 z dnia 04.10.2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w Rzeszowie do załatwienia ww. sprawy postanowił wyznaczyć Wójta Gminy Hyżne. 

 Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, czynności 
ustalenia przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez organ prowadzący postępowanie. 

 Ponieważ do rozstrzygnięcia sprawy o rozgraniczenie nieruchomości niezbędne jest wykonanie przez 
geodetę dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacji technicznej, dlatego zachodzi konieczność 
zlecenia wykonania wyżej wymienionej dokumentacji. 

 Powyższa zaliczka, zgodnie z art.263 § 1 Kpa, stanowić będzie wynagrodzenie biegłego geodety – 
upoważnionego do wykonania prac rozgraniczeniowych. 

 Wysokość zaliczki została ustalona jako najniższa oferta złożona przez wykonawców w trybie 
zapytania ofertowego. 

 Powyższe zobowiązanie zaciąga się z uwagi na wymagane prowadzenie postępowania 
administracyjnego w sprawie rozgraniczenia, gdzie termin załatwienia sprawy podlega regulacji kodeksowej. 
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