
Projekt 
 
z dnia  22 marca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

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

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 
ścieków w m. Hyżne – dokumentacja projektowa na system aglomeracji osadu ściekowego i farmę 

fotowoltaiczną” 

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Hyżne zobowiązania finansowego ponad budżet 
2021 roku w kwocie 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Hyżne – dokumentacja projektowa na 
system aglomeracji osadu ściekowego i farmę fotowoltaiczną”. 

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 2022 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 związku z koniecznością realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
ścieków w m. Hyżne – dokumentacja projektowa na system aglomeracji osadu ściekowego i farmę
fotowoltaiczną” w kwocie 80 000,00 zł, Gmina planuje ogłosić przetarg i rozpocząć prace projektowe w 2021
roku. Jednak realizacja zadania będzie etapowana ze względu na szeroki zakres uzgodnień oraz czasochłonny
proces uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń. W związku z tym planuje się w 2021 roku
wykonać wydatki do wysokości 30 000,00zł, natomiast na pozostałą część inwestycji tj. 50 000,00 zaciągnąć
powyższe zobowiązanie.
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