
UCHWAŁA NR VII/114/19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lidera do realizacji projektu konkursowego: „Działania 

edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej 

obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej”                      

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Działając na podstawie art. 14 ust 1 pkt 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2019 poz. 512), zapisów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
oraz innych dokumentów i wytycznych POWER w perspektywie finansowej 2014-2020, 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Wyraża się zgodę na złożenie oraz realizację projektu konkursowego: „Działania edukacyjne 
na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące 
szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc 
społeczna. 

2. Projekt będzie realizowany przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Rzeszowie oraz partnera projektu, tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach 
przez okres 19 miesięcy w latach 2020-2021 na terenie makroregionu wschodniego tj. 
województw podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego. 

§ 2 

1. Szacowany całkowity budżet projektu wyniesie 1 021 504,00 zł (słownie: jeden milion 
dwadzieścia jeden tysięcy pięćset cztery złote 00/100), w tym dofinansowanie wyniesie 
990 858,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem  
złotych 00/100) – 97 % wartości projektu. 

2. Szacowany wkład własny Województwa w wysokości 15 936,00 zł (słownie: piętnaście  
tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 00/100) zabezpieczono: 
a) w 2020 r. w kwocie 9 697,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 

siedem złotych 00/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 na ewentualne 
przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie. 

b) w 2021 r. w kwocie 6 239,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć  

złotych 00/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie 



Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 na ewentualne przyszłe 

przedsięwzięcia wieloletnie. 

3. Pozostały wkład własny w kwocie 14 710,00 (słownie: czternaście tysięcy siedemset dziesięć 

złotych 00/100) pokryje partner projektu w ramach własnego budżetu. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


