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z dnia  18 marca 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 27 marca 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. "Utworzenie Ośrodka Wychowania 
Przedszkolnego w Gminie Hyżne" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Hyżne zobowiązania finansowego ponad budżet 
2020 roku w  kwocie 185 150,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100 zł) 
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Gminie 
Hyżne". 

2. Upoważnia się Wójta Gminy Hyżne do zaciągnięcia zobowiązania, o którym mowa w ust.1. 

§ 2. Spłata zobowiązań nastąpi w roku 2021 w wysokości 25 200,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 
dwieście złotych 00/100) z dochodów własnych gminy tj. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 
podatków i opłat lokalnych oraz przy udziale dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie  osi priorytetowych VII – IX RPO 2014 – 
2020 w wysokości 164 650,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 
00/100). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

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

W dniu 24 lutego bieżącego roku Gmina Hyżne otrzymała informację z Wydziału Edukacji EFS , że
wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Gminie
Hyżne”, złożony w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00–18-0016/19 RPO WP na lata 2014 –
2020 Działanie 9.1 został wybrany do dofinansowania. Ostateczna wartość projektu wynosi 375 000,00 zł
w tym:

1) 337 200,00 zł kwota dofinansowania;

2) 37 800,00 zł kwota wkładu własnego.

Projekt ma być realizowany w okresie od 01.04.2020 do 31.08.2021 roku, stąd istnieje konieczność
podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad rok budżetowy.

Po podpisaniu umowy, gmina otrzyma I transzę dofinansowania w kwocie 172 550,00 zł, II transza
dofinansowania wpłynie w 2021 roku w kwocie 164 650,00 zł
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