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

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 2 września 2022 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku  z przeznaczeniem na realizację projektu 
pod nazwą „Magic English” w ramach Programu English Teaching 

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) 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 8 400,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych 
00/100) z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Magic English” przez Szkołę Podstawową im. 
PCK w Dylągówce. 

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 grantu na 
wsparcie realizacji w/w projektu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5B583EEA-5A3E-4742-B7E4-B21188B88DC8. Projekt Strona 1



 
Uzasadnienie 

Gmina Hyżne chce przystąpić do realizacji projektu pod nazwą „Magic English” w ramach Programu 
English Teaching finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt będzie 
realizowany przez Szkołę Podstawową im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce na podstawie 
upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Hyżne. 

Kwota „grantu”, jaki ma wpłynąć na rachunek gminy wynosi 14 000,00 zł, z czego w: 

- 2022 roku – 5 600,00 zł; 

- 2023 roku – 8 400,00 zł. 

W związku z tym, zaistniała konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały. 
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