
 
 

UCHWAŁA NR XXXIII/579/17 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 27 lutego 2017 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektów 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) 
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

W uchwale Nr XVII/308/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 
2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów 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 po nazwą „50+angielski” w ramach konkursu 
nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 
Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych 
i zatwierdza się realizację projektu.” 

2. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Planowany termin realizacji  projektu: od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 
2018 r.” 

3. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Całkowita wartość projektu wyniesie: 387.363,25 PLN (trzysta 
osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 25/100), w tym 
dofinansowanie: 348.626,92 PLN, z tego: 329.258,76 PLN - Unia Europejska 
(85%)  
i 19.368,16 PLN -  Budżet Państwa (5%).” 

4. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Zabezpiecza się wkład własny Województwa Podkarpackiego w 
finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu w wysokości: 38.736,33 
PLN (trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 33/100), tj. 
10% całkowitej wartości projektu. Wkład własny zostanie wniesiony w formie 
pieniężnej w ramach kosztów pośrednich projektu.” 

 
 
 
 



§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 


