
Uchwała nr /21 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia … grudnia 2021 roku 

 

w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych  

o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok  

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit „e” oraz  art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1372)  

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Postanawia się zaciągnąć zobowiązania w zakresie wydatków inwestycyjnych                   

z przeznaczeniem na zadania pn.  

a) „Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią rozdzielczą 

wodociągową w m-ci Krościenko” do kwoty 120.000,00 zł, 

b) „Budowa parkingu przy ul. Korczaka w Ustrzykach Dolnych” do kwoty 20.000,00 

zł, 

c) „Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej w Ustrzykach Dolnych)” do kwoty 

18.000,00 zł, 

d) „Budowa drogi gminnej Teleśnica Sanna - Teleśnica Oszwarowa” do kwoty 

200.000,00 zł, 

e) „Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Dźwiniacz Dolny” do kwoty 252.000,00 zł, 

f)  „Budowa drogi gminnej nr ewid. działki 263 w m-ci Jałowe” do kwoty 100.000,00 

zł, 

g) „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Wojska Polskiego wraz z odwodnieniem 

budynku Senior +” do kwoty 100.000,00 zł, 

h) „Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej PT” do kwoty 25.000,00 zł, 

i) „Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych na 

terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja sytemu ciepłowniczego                                           

w Ustrzykach Dolnych” do kwoty 136.000,00 zł, 

j)  „Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny działki 462 w m-ci Hoszów” do 

kwoty 80.000,00 zł. 

2. Powyższe zobowiązania spłacane będą w 2022 roku z następujących źródeł: wpływy z 

podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z podatku od nieruchomości od osób 

prawnych, subwencja ogólna z budżetu państwa. 

 



§ 2 

1. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr XLIII/558/21                    

z dnia 13 lipca 2021 r w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 

kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok. 

2. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr XLIV/575/21 z dnia 25 

sierpnia 2021 r w sprawie zaciągania zobowiązań  o wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok.  

§ 3 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


