
UCHWAŁA NR XXXVI/617/17 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektów partnerskich przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

 
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, z późn. zm.) 
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

W uchwale Nr XXIII/407/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 
2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów partnerskich 
przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 wprowadza się następujące zmiany: 

 
1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Województwo 
Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie do 
realizacji projektu pn. „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie 
informacyjno – komunikacyjne”, konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-
008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji 
i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego i 
zatwierdza się realizację projektu.” 

2. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Całkowita wartość projektu wyniesie: 3 879 322,60 PLN (trzy miliony 
osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 
60/100), w tym dofinansowanie: 3 684 722,60 PLN, z tego: 3 297 424,21 PLN 
- Unia Europejska i 387 298,39 PLN -  Budżet Państwa.” 

3. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Województwo Podkarpackie nie wnosi wkładu własnego do projektu. 
Wkład własny w wysokości 194 600,00 PLN zostanie wniesiony do projektu w 
formie niepieniężnej przez Partnerów projektu poprzez udostępnienie sal 
szkoleniowych.” 

 
4. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Województwo 
Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie do 
realizacji projektu pn. „Czas na Technologie informacyjno - komunikacyjne 
i eksperyment”, konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 
Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego i zatwierdza się realizację 
projektu.” 

5. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 



„5. Całkowita wartość projektu wyniesie: 4 000 479,00 PLN (cztery miliony 
czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 0/100), w tym dofinansowanie: 
3 800 079,60 PLN, z tego: 3 400 407,15 PLN - Unia Europejska i 399 672,45 
PLN -  Budżet Państwa.” 

6. § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Województwo Podkarpackie nie wnosi wkładu własnego do projektu. 
Wkład własny w wysokości 200 399,40 PLN zostanie wniesiony do projektu w 
formie niepieniężnej przez Partnerów projektu poprzez udostępnienie sal 
szkoleniowych.” 

 
7. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Województwo 
Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie do 
realizacji projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno- 
komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz 
rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”, konkurs 
nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 
Poprawa jakości kształcenia ogólnego i zatwierdza się realizację projektu.” 

8. § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Całkowita wartość projektu wyniesie: 3 639 763,11 PLN (trzy miliony 
sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote 
11/100), w tym dofinansowanie: 3 456 936,71 PLN, z tego: 3 093 798,64 PLN 
- Unia Europejska i 363 138,07 PLN -  Budżet Państwa.” 

9. § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Województwo Podkarpackie nie wnosi wkładu własnego do projektu. 
Wkład własny w wysokości 182 826,40 PLN zostanie wniesiony do projektu w 
formie niepieniężnej przez Partnerów projektu poprzez udostępnienie sal 
szkoleniowych.” 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 
 


