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

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 25 listopada 2022 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Szklarach” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

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

2022 roku w kwocie 79 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) 
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
w Szklarach”. 

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 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 

W uwagi na zaistnienie czynników zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy 
i Zamawiającego, które nie pozwalają na terminowe wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania 
pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach”.tj. opóźnienie w podpisaniu umowy 
ze strony Zamawiającego wymuszone zabezpieczeniem niezbędnych środków finansowych, potrzebę 
uzyskania odstępstw od ogólnie przyjętych warunków technicznych co przekłada się na wydłużający się proces 
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, następują przesłanki do wydłużenia umownego terminu wykonania 
zadania. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność zaciągnięcia zobowiązania ponad rok budżetowy 2022. 
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