
UCHWAŁA NR XXVIII/499/16 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 24 października 2016 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji  

projektu na rzecz Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji 
i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 19 lit. f oraz pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 poz. 486 t.j.),  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
W Uchwale Nr XVII/304/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 
2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu na rzecz Medyczno-
Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości 
kształcenia zawodowego wprowadza się następujące zmiany:  

 
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wyraża się wolę przystąpienia przez 

Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
do realizacji projektu na rzecz 7 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego pn. „Dostosowanie oferty kształcenia medycznych 
szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy” nr                      
RPPK.09.04.00-18-0014/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość 
edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia 
zawodowego”. 

2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Projekt realizowany będzie w okresie: 
od 1 września 2016 r. do 31 października 2019 r.”. 

3) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Projekt realizowany będzie na obszarze 
województwa podkarpackiego przez Województwo Podkarpackie/Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego”. 

4) § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Wartość projektu wyniesie: 2 733 800,00 PLN 
(słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych 00/100), 
w tym dofinansowanie: 2 460 420,00 PLN (słownie: dwa miliony czterysta 
sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100), z tego: 
2 323 730,00 PLN (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące 
siedemset trzydzieści złotych 00/100) - Unia Europejska (85%) i 136 690,00 PLN 
(słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) -  
Budżet Państwa (5%)”. 

5) § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Wkład własny pieniężny Województwa 
Podkarpackiego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu wyniesie: 
273 380,00PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta 
osiemdziesiąt złotych 00/100), tj. 10% całkowitej wartości projektu”. 
 

 



§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 



 


