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

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

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

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej 
infrastruktury pn. „Laboratoria przyszłości” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Hyżne zobowiązania finansowego ponad budżet 
2021 roku w  kwocie 93 240,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100) 
z przeznaczeniem na realizację zdania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury pn. „Laboratoria 
przyszłości”. 

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 2022 roku ze środków 
pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

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

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 129 z dnia 29 września 2021 r. (M.P. 2021 poz. 939) w sprawie 
wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu 
szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości” organy prowadzące szkoły są obowiązane do wydatkowania 
otrzymanego wsparcia w terminie do końca 2021 r. w wysokości co najmniej 60%, zaś pozostałe 40% 
w terminie do dnia 31.08.2022 r. 

Gmina Hyżne otrzymała na ten cel środki w wysokości 233.100,00 zł. Jak wynika z ofert złożonych przez 
dostawców w/w sprzętu nie są oni w stanie zagwarantować w bieżącym roku kalendarzowym  dostaw na 
poziomie 100%, co wynika z faktu, iż każda szkoła na terenie Polski zobligowana została do zakupu 
określonego katalogiem sprzętu, a zasoby magazynowe nie pozwalają na zrealizowanie dostaw w całości. 
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