
- Projekt- 

Uchwała Nr … 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia … 

 

zmieniająca uchwałę Nr XXII/386/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu 

systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców” 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 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 
1649 z późn. zm.)  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zmianie ulega uchwała Nr XXII/386/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego 
„Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, zmieniona uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXXIX/796/13 
z dnia 28 października 2013 r., w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wyraża się wolę realizacji projektu systemowego pn. „Podkarpacie stawia na 
zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności 
i jakości szkolnictwa zawodowego o wartości 88 780 094,46 zł w okresie 4 lat, nie 
dłużej niż do końca września 2015 r.” 

§ 2 

Pozostałe zapisy uchwały Nr XXII/386/12 z dnia 28 maja 2012 r. pozostają bez 
zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



- Projekt- 

Uzasadnienie  
 
Realizacja projektu POKL.09.02.00-18-001/12 „Podkarpacie stawia na 

zawodowców” odbywa się na podstawie uchwały intencyjnej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego oraz dokumentu „Prawa i obowiązki Województwa Podkarpackiego / 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Wydziału Projektów Własnych 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, przyjętego uchwałą 
Nr 151/3552/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
10 lipca 2012 r., zmienionego uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie Nr 169/4008/12 z dnia 18 września 2012 r., Nr 343/8188/14 z dnia 
29 kwietnia 2014 r. oraz Nr 387/9208/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r. 

 
Dotychczasowa realizacja projektu w partnerstwie z 31 organami 

prowadzącymi szkoły zawodowe z terenu Województwa Podkarpackiego przebiega 
bez zastrzeżeń. W związku z tym i z chęcią jak najpełniejszego wykorzystania 
dostępnych środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 
zaplanowano przedłużenie realizacji projektu o miesiące lipiec-wrzesień w celu 
realizacji dodatkowych form wsparcia finansowanych ze środków stanowiących 
oszczędność w budżecie projektu, w tym zwłaszcza dodatkowych staży i praktyk dla 
uczniów szkół zawodowych w miesiącach wakacyjnych (w tym z uwzględnieniem 
przesunięcia dotacji pomiędzy organami prowadzącymi, które zrezygnowały z chęci 
wykorzystania oszczędności do organów prowadzących, które wyraziły chęć 
podniesienia wartości realizowanych przez siebie zadań). 

 
Jednocześnie wartość projektu zaktualizowano do faktycznej wartości 

środków rozplanowanych w jego budżecie. 
 
Propozycja odstępstwa od założeń projektu wyrażonych w Planie Działania 

Priorytetu IX PO KL w województwie Podkarpackim na rok 2012 w postaci 
przedłużenia okresu jego realizacji została zaakceptowana przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego (Instytucję Zarządzającą PO KL). 

 


