
Projekt 
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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

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

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Szklarach” 

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 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Hyżne zobowiązania finansowego ponad budżet 

2021 roku w kwocie 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem 

na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach”. 

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 zaplanowanym do realizacji zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Szklarach” w kwocie 55 000,00 zł, Gmina planuje ogłosić przetarg i rozpocząć prace 
projektowe w 2021 roku. Z uwagi na długotrwały okres projektowy wynikający m.in. z potrzeby uzyskania 
stosownych warunków, uzgodnień i pozwoleń Gmina planuje rozpocząć prace w jak najszybszym możliwym 
terminie, co w przyszłości może umożliwić uzyskanie dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania. 
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