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

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 3 czerwca 2022 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w m. Wólka Hyżneńska i Grzegorzówka – dokumentacja projektowa” 

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) 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, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 
i 655) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Hyżne zobowiązania finansowego ponad budżet 
2022 roku w  kwocie 135 300,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych 00/100) 
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska 
i Grzegorzówka – dokumentacja projektowa”. 

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 2023 roku ze środków: 

1) subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu kanalizacji w kwocie 110 759,00 zł (słownie: 
sto dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), 

2) dochodów własnych gminy tj. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatków i opłat lokalnych 
w kwocie 25 541,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 00 /100 ). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

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

Wykonawca dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grzegorzówka – 
Wólka Hyżneńska”, na etapie uzyskiwania zgód od osób prywatnych na przebieg sieci kanalizacji sanitarnej 
przez ich działki napotkał spore problemy. Brak zgód właścicieli posesji skutkował kilkukrotnym 
przeprojektowywaniem głównych kolektorów sanitarnych, co w konsekwencji wymagało kolejnych uzgodnień 
z mieszkańcami. 

Problemy z mieszkańcami wpłynęły również na terminowe wykonanie etapu I zadania (tj. złożenia wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wniosku decyzji o ustalenie lokalizacji celu 
publicznego). Decyzja o ustalenie lokalizacji celu publicznego na część zadania nie została jeszcze wydana. 

Przedmiotowa inwestycja prowadzona jest w trybie uzyskania pozwolenia na budowę, w związku z czym 
pozyskanie wszystkich opinii i uzgodnień wynikających z przepisów prawa potrwa do 2023 r. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność zaciągnięcia zobowiązania ponad rok budżetowy 2022. 
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