
UCHWAŁA NR IV/65/15 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 26 stycznia 2015 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego 
pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry 
zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie 

podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 
grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 
84, poz.712 z późn. zm.), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
W Uchwale Nr V/58/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
31 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego  
pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry 
zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie 
podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmienionej 
Uchwałą Nr IX/144/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
30 maja 2011 roku oraz Uchwałą Nr XII/192/11 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku oraz Uchwałą Nr 
XIII/199/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 września 
2011 wprowadza się następujące zmiany: 
 
1)  § 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Wyraża się wolę realizacji projektu systemowego pn. „Edukacja skuteczna, 
przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej 
i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko 
wykwalifikowane kadry systemu oświaty w okresie 4 lat, nie dłużej niż do 
30 czerwca 2015 r. 

2. Całkowita wartość projektu wynosić będzie 11 000 000,00 zł (jedenaście 
milionów złotych 00/100).  

3. Projekt nie jest objęty wkładem własnym pieniężnym Samorządu 
Województwa Podkarpackiego. Wkład własny niepieniężny w postaci kosztu 
eksploatacji sal szkoleniowych oraz wynagrodzeń za rzeczywisty czas pobytu 
uczestników na szkoleniu wynosi 1 650 000,00 zł. (słownie: jeden milion 
sześćset pięćdziesiąt tysięcy zł. 00/100), co stanowi 15% całkowitej wartości 
projektu”. 



4. Uchwały budżetowe na poszczególne lata będą zawierały kwoty na realizację 
projektu w danym roku budżetowym. 

5. Kwota wydatków na realizację projektu w roku 2015 będzie obejmowała 
oszczędności powstałe w związku z realizacją projektu w latach poprzednich. 
  

2) Skreśla się załącznik do uchwały.  
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 
 
 
 



 
 


