
UCHWAŁA NR XXXVII/598/21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 31 maja 2021 r. 
 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 

pn. „Włącz edukację dobrej jakości w województwie podkarpackim” 

   

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 2020 r., poz. 1668 ze zm.) 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala co następuje: 
 

§ 1 

1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół 

Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie do realizacji projektu pn. „Włącz edukację dobrej 

jakości w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 

i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.   

2. Planowany termin realizacji projektu: od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. 

3. Projekt realizowany będzie przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół Placówek 

Wojewódzkich w Rzeszowie.  

4. Całkowita wartość projektu wyniesie ok. 3 105 227,70 zł (słownie: trzy miliony sto pięć tysięcy 

dwieście dwadzieścia siedem złotych 70/100), w tym dofinansowanie ok. 2 794 704,93 zł 

(słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery złote 

93/100).   

5. Wkład własny w wysokości ok. 310 522,77 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy pięćset 

dwadzieścia dwa złote 77/100), stanowiący 10% wartości projektu, zostanie wniesiony przez 

Wnioskodawcę, tj. Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich 

w Rzeszowie, środki zabezpieczono: 

 w 2021 r. w kwocie 3 220,92 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych 92/100) 

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,  

 w 2022 r. w kwocie 215 457,10 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy czterysta 

pięćdziesiąt siedem złotych 10/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045 

na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie, 

 w 2023 r. w kwocie 91 844,75 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset 

czterdzieści cztery złote 75/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045 

na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie. 

6. Szczegółowy podział zadań w ramach projektu i ich finansowania określa wniosek 

o dofinansowanie projektu, który został złożony 12.04.2021 r. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


