
Projekt

z dnia  20 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY HYŻNE

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej 
Nr 10454 w km 2+620 – 3+430 wraz z przepustami, oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 

3103, 1793, 3093 w km 0+000 – 0+187, wraz z budową chodnika i kładką dla pieszych w miejscowości 
Hyżne"

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Hyżne zobowiązania finansowego ponad budżet 
2019 r. w  kwocie 1 669 066,86 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt 
sześć 86/100 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 10454 w km 
2+620 – 3+430 wraz z przepustami, oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 3103, 1793, 3093 w km 
0+000 – 0+187, wraz z budową chodnika i kładką dla pieszych w miejscowości Hyżne" współfinansowanego 
z Funduszu Dróg Samorządowych.

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

§ 2. Spłata zobowiązań określonych w § 1 nastąpi w roku 2020 z dochodów własnych budżetu gminy 
w wysokości 333 813,86 zł; (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset trzynaście zł 86/100) oraz przy 
udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 335 253,00 zł (słownie: jeden milion 
trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy zł 00/100).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci
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Uzasadnienie

Gmina Hyżne otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.
"Przebudowa drogi gminnej Nr 10454 w km 2+620 – 3+430 wraz z przepustami, oraz drogi gminnej
wewnętrznej na dz. nr ewid. 3103, 1793, 3093 w km 0+000 – 0+187, wraz z budową chodnika i kładką dla
pieszych w miejscowości Hyżne” w wysokości 80%.

Realizacja w/w zadania przewidziana jest na lata 2019 – 2020. W roku 2019, zgodnie z umową o
dofinansowanie, zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe i podpisana umowa z wyłonionym
wykonawcą. Wykonanie robót oraz płatności przewidziane są na rok 2020. W związku z powyższym
istnieje konieczność podjęcia uchwały o zaciągnięciu zobowiązania, wykraczającego ponad budżet roku
2019.

Całkowity koszt realizacji zadania to 1 669 066,86 zł.

Kwota dofinansowania 1 335 253,00 zł.

Wkład własny Gminy 333 813,86 zł.

Termin realizacji inwestycji to wrzesień 2020 r.
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