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z dnia  29 sierpnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 2 września 2022 r. 

w sprawie przystąpienia przez Gminę Hyżne do realizacji projektu pn. „Magic English” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz 559 z późn. zm), oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala co 
następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Hyżne wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Hyżne - Szkoły Podstawowej im. 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce do realizacji projektu pn. „Magic English”.  

2. Całkowity koszt realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1 wynosi 14 000,00 zł (słownie: czternaście 
tysięcy złotych 00/100). 

3. Realizacja Projektu pn. „Magic English” odbędzie się w okresie od 01.09.2022 r. do 15.12.2023 r. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Hyżne do zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu,o którym mowa 
w § 1 ust. 1 przez Gminą Hyżne - Szkołę Podstawową im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

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

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce w maju 2022 r. złożył 
wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu English Teaching organizowanego przez Polsko-
Amerykańską Fundację Wolności. Głównym celem projektu jest nabycie umiejętności posługiwania się 
językiem angielskim przez dzieci już od najmłodszych lat. 

Zgodnie z złożeniami projektu Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 14 000,00 zł i kwota ta zostanie 
przeznaczona dla Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce na zajęcia z języka 
angielskiego, zakup materiałów do zajęć oraz pomocy dydaktycznych. 

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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