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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania bieżącego polegającego na  opracowaniu 
Strategii Rozwoju Gminy Hyżne 

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, 
655, 1079 i 1283) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Hyżne zobowiązania na realizację zadania bieżącego 
finansowego ponad budżet 2022 roku w kwocie 4 870,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące osiemset 
siedemdziesiąt złotych 00/100) z przeznaczeniem na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Hyżne.  

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 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 przystąpieniem Gminy Hyżne do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Hyżne na lata 2021-
2030, w II półroczu bieżącego roku rozpoczną się prace nad opracowaniem ww. dokumentu. Zgodnie 
z założonym harmonogramem proces tworzenia dokumentu zostanie przeprowadzony dwuetapowo, 
w następujący sposób: 

ETAP I – przygotowanie projektu dokumentu Strategii – do 15.12.2022 r. 

ETAP II – proces konsultowania dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – do 28.02.2023 r. 

Ponieważ realizacja zadania zakończy się w roku 2023, niezbędne jest podjęcie uchwały 
o zaciągnięciu zobowiązania na realizację zadania ponad budżet 2022 roku. 
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