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z dnia  15 lipca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 22 lipca 2022 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku, z przeznaczeniem na realizację  zadań 
z zakresu poprawy gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Hyżne 

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) 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, 
2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Hyżne zobowiązania finansowego ponad budżet 
2022 roku w kwocie 249 444,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści 
cztery złote 00/100) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 

1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1421R w m. Dylągówka – Hyżne 
(dokumentacja projektowa) – etap I ” – kwota  74 784,00 zł; 

2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1421R w m. Dylągówka – Hyżne 
(dokumentacja projektowa) – etap II” – kwota 39 852,00 zł; 

3) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezówka – wzdłuż drogi na Borówki 
(dokumentacja projektowa)”–   kwota 89 913,00 zł; 

4) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hyżne – Nieborów – wzdłuż drogi na Husówkę 
(dokumentacja projektowa)” – kwota 44 895,00 zł; 

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 2023 roku ze środków: 

1) subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu kanalizacji sanitarnej w kwocie 204 199,32 zł 
(słownie: dwieście cztery tysiące  sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 32/100), 

2) dochodów własnych gminy tj. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatków i opłat lokalnych 
w kwocie 45 244,68 zł (czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 
68/100). 

§ 3. Środki na poniesienie wydatków, o których mowa w § 1 zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy 
Hyżne na rok 2023. 

§ 4. Uchyla Uchwałę Rady Gminy Hyżne Nr XLI/328/22 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania ponad budżet 2022 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu poprawy gospodarki 
kanalizacyjnej na terenie Gminy Hyżne. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

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

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały ws. zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku 
i zmiany uchwały XLI/328/22 podjętej w dniu 3 czerwca 2022 r., uzasadniona jest wynikami ogłoszonego 
przetargu na realizację zadań. Po otwarciu ofert okazało się, że kwoty na poszczególne zadania różnią się od 
zaplanowanych w budżecie. Dlatego też, aby możliwe było podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację w/w 
zadań zachodzi konieczność zmiany uchwały i zaciągnięcia zobowiązania ponad rok budżetowy 2022. 

Z uwagi na oszczędności po przetargowe, gmina zmniejsza planowane zobowiązanie na 2023 rok do kwoty 
249 444,00 zł. 
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