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Projekt 

 

z dnia  11 września 2020 r. 

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

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowa wodociągu w miejscowości Szklary” 

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 2020 r. poz. 713 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 

2020 r. w kwocie 1 933 279,44 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście 

siedemdziesiąt dziewięć złotych 44/100) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowa wodociągu w miejscowości Szklary” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu  Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

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: 

1) dofinansowania z Europejskiego Funduszu  Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 995 690,00 zł 

(słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt  złotych 00/100 zł). 

2) długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym - 937 589,44 zł (dziewięćset 

trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 44/100). 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

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

W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego 

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowa wodociągu 

w miejscowości Szklary” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w kwocie 995 690,00 zł, Wójt Gminy Hyżne podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji inwestycji w 2020 roku 

z uwagi na termin otrzymania dofinansowania, który przypada na 2021 rok. Zakładając wcześniejsze 

ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy z Wykonawcą, Gmina zyskuje dłuższy czas na realizację inwestycji 

i otrzymanie dofinansowana w terminie przewidzianym w umowie. W związku z tym, zachodzi konieczność 

zaciągnięcia zobowiązania ponad rok budżetowy 2020. 


