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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 23 września 2022 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku  z przeznaczeniem na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy do warunków odpowiadających przepisom 

PPOŻ” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) 

Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Hyżne zobowiązania finansowego ponad budżet 
2022 roku w kwocie 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na 
realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy do warunków odpowiadających przepisom 
PPOŻ”. 

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 kredytu długoterminowego. 

§ 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. „Modernizacja budynku Urzędu 
Gminy do warunków odpowiadających przepisom PPOŻ” w kwocie 350 000,00 zł, Gmina dwukrotnie 
ogłaszała postępowanie na przedmiotowe roboty budowlane, które zostały unieważnione. W związku 
z potrzebą przystosowania budynku Urzędu do przepisów ppoż. przedmiotowe zadanie należy rozpocząć 
w roku bieżącym, jednak jak zgłaszali potencjalni wykonawcy zadania w poprzednich postępowaniach czas 
oczekiwania na m.in. stolarkę wynosi ok. 10 tygodni, co ogranicza możliwość wykonania zadania w roku 
bieżącym, dlatego realizacja w/w zadania przewidziana jest na lata 2022 – 2023. Płatności przewidziane są na 
rok 2023. 

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia uchwały o zaciągnięciu zobowiązania, 
wykraczającego ponad budżet roku 2022. 
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