
 

 

UCHWAŁA Nr 276 / 5493 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 11 maja 2021r. 

 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia  

do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych  
– szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu 

Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.  

z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449,  

z 2019 r., poz. 2676), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały 

Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok 

szkolny 2021/2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR …./…/21 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………………2021 r. 
 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie 
stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022 

 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz Uchwały  
Nr XXIV/407/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2020 r. 
w sprawie przyjęcia programu stypendialnego dla uczniów zdolnych uczęszczających do 
ponadpodstawowych szkół mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego,   
a także na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 
33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. 
w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.) - Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i 
kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 
9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne,  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Województwo Podkarpackie/Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do realizacji w trybie 
pozakonkursowym projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – 
szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość 
edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, 
Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne, 
współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

2. Projekt będzie realizowany na obszarze Województwa Podkarpackiego przez 
Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2022 r. 

3. Całkowita wartość projektu wynosi: ok. 3.220.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście 
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), w tym dofinansowanie wynosi ok. 3.059.000,00 
zł (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), z tego: ok. 
2.737.000,00 zł – Unia Europejska (85%) i ok. 322.000,00 zł - Budżet Państwa (10%). 

4. Wkład własny pieniężny Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości ok. 
161.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) 
zabezpieczono: 
1) na 2021 r. w kwocie ok. 80.500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset 

złotych 00/100) w rezerwie celowej na uzupełnienie wkładu własnego, wydatki 
niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu  
w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez 
wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów 
realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych, 

2) na 2022 r. w kwocie ok. 80.500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset 
złotych 00/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej 



Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045 na 
ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie.  

5. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zostanie złożony do Instytucji 
Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) w terminie określonym  
w wezwaniu, pod warunkiem wprowadzenia  projektu do Ramowego Planu Działania 
stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 dla Poddziałania 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – 
szkolnictwo ogólne.  

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  



UZASADNIENIE 
Utworzenie wsparcia stypendialnego na rok szkolny 2021/2022 dla szczególnie 

uzdolnionych uczniów kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących 
kształcenie ogólne (3 i 4 letnie licea ogólnokształcące) wynika z zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Mając to na 
uwadze, Departament Edukacji, Nauki i Sportu przygotuje projekt pn. Wsparcie 
stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022, który 
realizowany będzie w ramach wspomnianego wyżej Programu, Oś priorytetowa IX 
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla 
uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo 
ogólne. 
Wartość projektu ogółem wynosi ok. 3.220.000,00 zł. 
 

Całkowita wartość projektu wynosi: ok. 3.220.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście 
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), w tym dofinansowanie wynosi ok. 3.059.000,00 zł 
(słownie: trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), z tego: ok. 
2.737.000,00 zł – Unia Europejska (85%) i ok. 322.000,00 zł - Budżet Państwa (10%). 
Wkład własny pieniężny Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości ok. 
161.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) zabezpieczono: 

3) na 2021 r. w kwocie ok. 80.500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset 
złotych 00/100) w rezerwie celowej na uzupełnienie wkładu własnego, wydatki 
niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu  
w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez 
wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów 
realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych, 

4) na 2022 r. w kwocie ok. 80.500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset 
złotych 00/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045 na 
ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie.  

W związku ze zmianą kursu euro wartość projektu może ulec zmianie, jednocześnie 
wpływając na wartość wskaźników produktu (liczba stypendiów i uczestników projektu). 

 
Mając na uwadze fakt, że planowany do realizacji projekt wpisuje się w zakres 

działalności Samorządu Województwa określony w ustawie o samorządzie 
województwa, tj. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu 
wykształcenia obywateli, a poprzez jego realizację samorząd wykonywał będzie jedno 
z zadań, o których mowa w ustawie, tj. zadanie w zakresie edukacji publicznej, podjęcie 
uchwały jest uzasadnione. 
 


