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

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 10 lipca 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków 
ruchów osuwiskowych ziemi w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Hyżne zobowiązania finansowego ponad budżet 
2020 r. w kwocie 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na wykonanie 
dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla zadania pn. „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów 
osuwiskowych ziemi w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne” . 

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

§ 2. 1.  Zaciągnięte zobowiązanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pokryte będzie w 2021 roku z dochodów 
własnych gminy tj. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatków i opłat lokalnych w kwocie 
50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

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

Na działkach nr ewid. 991, 992/2, 994, 999 i 997 w m. Hyżne zostało udokumentowane przez Wydział
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Rzeszowie aktywne osuwisko stwarzające zagrożenie dla
stanu technicznego budynku OSP, budynku gospodarczego i budynków mieszkalnych. Na podstawie
powyższego Wójt Gminy Hyżne wystąpił z wnioskiem do Państwowego Instytutu Geologicznego
w Krakowie o wykonanie karty dokumentacyjnej powstałego osuwiska. Z opracowanej karty rejestracyjnej
wynika, iż osuwisko jest ciągle aktywne. Istnieje prawdopodobieństwo, iż po intensywnych lub
długotrwałych opadach atmosferycznych, czy też roztopach wiosennych mogą wystąpić dalsze ruchy
osuwiskowe, stwarzając zagrożenie uszkodzenia budynku remizy strażackiej, jak również budynków
znajdujących się w jego sąsiedztwie. W celu podjęcia kroków zmierzających do zabezpieczenia osuwiska
niezbędne jest sporządzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

Do tej pory zostały wszczęte trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie
ww. dokumentacji. Wykonawca nie został jednak wyłoniony ze względu na brak wystarczających środków
w budżecie.

Opracowanie branżowej dokumentacji wymaga przeprowadzenia badań geologicznych oraz uzgodnień.
Szacowany czas sporządzenia dokumentacji to ok. 10 m-cy, dlatego też niezbędne jest zaciągnięcie
zobowiązania ponad rok budżetowy 2020.
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