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

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 27 marca 2020 r. 

w sprawie przystąpienia przez Gminę Hyżne do realizacji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka 
Wychowania Przedszkolnego w Gminie Hyżne” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1295 z późn. zm.) Rada 
Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Hyżne wyraża zgodę na przystąpienie przez Gminę Hyżne do realizacji projektu pn. 
„Utworzenie Ośrodka Wychowana Przedszkolnego w Gminie Hyżne” na podstawie złożonego wniosku nr 
RPPK.09.01.00-18-0016/19 w ramach naboru nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 dla Działania: 9.1 Rozwój 
edukacji przedszkolnej Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie RPO WP na lata 2014-
2020. 

2. Całkowity koszt realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1 wynosi 375 000,00 zł (słownie: trzysta 
siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) i wymaga wniesienia wkładu własnego. 

3. Kwota dofinansowania to 337 200,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych 
00/100). 

4. Gmina Hyżne zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie Gminy Hyżne środków finansowych 
z przeznaczeniem na realizację Projektu, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 37 800,00 zł (słownie: 
trzydzieści siedem tysięcy osiemset złotych 00/100) - jako wkładu własnego. 

5. Realizacja Projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Wychowana Przedszkolnego w Gminie Hyżne" odbędzie 
się w okresie od 01.04.2020 r. do 31.08.2021 r. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Hyżne do zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu, o którym mowa 
w § 1 ust.  1 przez Gminę Hyżne. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.  

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

Wójt Gminy Hyżne złożył w dniu 13 listopada 2019 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Wychowana Przedszkolnego w Gminie
Hyżne” w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 organizowanego dla Działania: 9.1 Rozwój
edukacji przedszkolnej Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie RPO WP na lata
2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w gminie
Hyżne poprzez utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego. Projekt ma na celu utworzenie nowych
miejsc dla 25 dzieci w okresie
od 2020-04-01 do 2021-08-31. Ponadto projekt przewiduje zatrudnienie kadry pedagogicznej (nauczycieli i
pomocy naucz.) oraz personelu pomocniczego, wraz ze szkoleniami dla kadry.

Pismem z dnia 19 lutego br. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie poinformował Wójta Gminy Hyżne,
że wniosek przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i uzyskawszy 61 pkt. (co pozwoliło zająć pierwsze
miejsce na liście rankingowej) został wybrany do dofinansowania.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wskazał, że podpisanie umowy o dofinansowanie
uzależnione jest od przedłożenia szeregu dokumentów, wśród których wymieniono m.in. uchwałę
właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub inny właściwy dokument organu, który
dysponuje budżetem Wnioskodawcy (zgodnie z przepisami o finansach publicznych), który zatwierdza
projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z EFS –
w przypadku, gdy taki dokument jest wymagany dla zaciągania zobowiązań przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym proponuje się, by Rada Gminy Hyżne, wyrażając zgodę na przystąpienie do
przedmiotowego projektu, podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę, co pozwoli na podpisanie umowy o
dofinansowanie projektu.
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