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

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację 
zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu 

drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z 
dobudową drugiej jezdni” 

Na podstawie art. 18  ust.2 pkt 9 lit. e i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713 z późn.zm.), art.12 
pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz.920 z późn. zm.) i art. 3 pkt 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., 
poz.305) 

uchwala się, co następuje: 
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na  zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022 - 

2023 na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta 
Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 
237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni” w łącznej wysokości 5.165.300 zł 
(słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych), ponad 
kwotę zaplanowaną w budżecie Miasta Krosna na 2021 rok. 

2.  Zobowiązania w poszczególnych latach wyniosą:  
1) w 2022 r. – 3.165.300 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć 

tysięcy trzysta złotych); 
2) w 2023 r. – 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych). 

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów 
własnych Miasta przewidzianych w budżetach na lata 2022 - 2023 - z 
wpływów z:  podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku 
dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej. 
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/910/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 
lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 
realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w 
ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z 
dobudową drugiej jezdni”, zmieniona uchwałą Nr XXXIII/961/21 Rady Miasta 
Krosna z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. 

„Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 

28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni” 

Proponuje się wyrażenie zgody na lata 2022 – 2023 na zaciągnięcie zobowiązania na 

realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu 

drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową 

drugiej jezdni” w łącznej wysokości 5.165.300 zł. Zwiększenie środków na realizację 

zadania o 2.000.000 zł jest konieczne w związku planowanym ponownym ogłoszeniem 

przetargu na wykonanie ekranów akustycznych przy DK 28 dla ograniczenia hałasu 

dla budynków położonych przy ul.Grodzkiej.     

Kwota w wysokości 3.165.300 zł zabezpieczona wcześniejszą uchwałą na 2022 r. 

zaplanowana była na realizację dwóch etapów zadania: 

1) budowę ekranów akustycznych przy DK 28 w km od 227+800 do 237+790 – 

2.165.300 zł (przetarg rozstrzygnięto i trwa etap podpisywania umowy z 

wykonawcą), 

2) budowę ekranów dla budynków położonych przy ul.Grodzkiej – 1.000.000 zł.  

Przetarg na budowę ekranów przy ul.Grodzkiej został unieważniony z uwagi na 

niewystarczające środki finansowe. Dlatego też konieczne jest, w celu ogłoszenia 

kolejnego przetargu, zwiększenie środków finansowych o 2.000.000 zł, do łącznej 

kwoty 3.000.000 zł (w tym w 2022 r. - 1.000.000 zł) i wydłużenie terminu realizacji do 

2023 r. 

Jednocześnie proponuje się uchylenie uchwały Nr XXXI/910/21 z dnia 26 lutego br. w 

tej samej sprawie (zmienionej uchwałą Nr XXXI/961/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 

kwietnia 2021 r.), gdzie zabezpieczono środki na zadanie na 2022 r. (zakładając 

dwuletni okres realizacji) i w kwocie niewystarczającej do rozstrzygnięcia przetargu.    
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