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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej budowy 
oświetlenia części drogi lokalnej dz. nr 2849/1 położonej w miejscowości Hyżne 

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz §42 ust. 1 Statutu Gminy Hyżne uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/319/18 Rady 
Gminy Hyżne z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Hyżne (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2018 r. 
poz. 4696 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Opiniuje się pozytywnie wniosek w sprawie wykonania dokumentacji projektowej budowy 
oświetlenia części drogi lokalnej dz. nr 2849/1 położonej w miejscowości Hyżne z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Decyzję o wykonaniu dokumentacji, o której mowa w ust. 1 należy poprzedzić szczegółową analizą 
możliwości finansowych gminy, w powiązaniu z koniecznością realizacji w pierwszej kolejności zadań 
priorytetowych, zaspokajających podstawowe potrzeby mieszkańców. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

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

Do biura Rady Gminy Hyżne 3 marca 2021 r. wpłynęła petycja w sprawie wykonania dokumentacji
projektowej budowy oświetlenia sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż
1 kV dla zadania budowa odcinka oświetlenia przy drodze lokalnej dz. nr 2849/1 długości około 800 metrów
bieżących. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkaniec Nieborowa sporządził już część dokumentacji budowy
oświetlenia, natomiast autorzy petycji zabiegają o sfinansowanie projektu dla pozostałego odcinka drogi,
o którym napisano w petycji.

Komisja skarg wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 18 marca 2021 r. uznała, że ma kompetencje
wyłącznie do wyrażenia opinii na temat potrzeby i zasadności realizacji zadania wskazanego przez autorów
petycji. Natomiast kwestia samej realizacji tej inwestycji w tegorocznym budżecie należy wyłącznie do
kompetencji wójta gminy, któremu na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U 2020, poz. 713 z późn. zm.) przysługuje wyłączne prawo do zgłaszania
propozycji zmian w budżecie. Ponadto należy podkreślić, że również w kompetencji wójta, zgodnie
z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 305), leży
zaplanowanie tego zadania w projekcie budżetu na 2022 rok.

W związku z powyższym, Komisja skarg wniosków i petycji dokonała analizy zasadności wykonywania
dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy drodze lokalnej dz. nr 2849/1 i uznała, że proponowana
przez autorów petycji inwestycja jest potrzebna i poprawiłaby komfort życia mieszkańców tego rejonu, jednak
wobec konieczności zaspokojenia w pierwszym rzędzie pilniejszych i bardziej podstawowych potrzeb
mieszkańców gminy, powinna być realizowana w terminie późniejszym.

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Hyżne postanowiła jak w uchwale.
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