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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 25 listopada 2022 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku  z przeznaczeniem  na opracowanie 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne 

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 na realizację zadania bieżącego 
finansowego ponad budżet 2022 roku w kwocie 27 798,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy 
siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego Programu 
Rewitalizacji 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. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Hyżne Nr XLV/358/22 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku  z przeznaczeniem  na opracowanie Gminnego   Programu 
Rewitalizacji Gminy Hyżne. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

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

Gmina Hyżne chce przystąpić do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne. 

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, wieloletni program działań 
w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, 
zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich 
zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych 
aktywności w ramach rewitalizacji. 

Obowiązujący na dzień podejmowania niniejszej uchwały Lokalny program Rewitalizacji Gminy Hyżne 
utraci moc z końcem roku 2023. Ponieważ proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji w oparciu 
o ustawę rewitalizacji zajmie około 12 miesięcy, należy podjąć przedmiotową uchwałę. Wyłoniono 
najkorzystniejszą ofertę i dokonano wyboru  Wykonawcy. W związku z tym zaistniała konieczność 
zabezpieczenia środków finansowych we wskazane w uchwale wysokości. 
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