
UCHWAŁA                                               Projekt 
                                                                                                                                  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w Rzeszowie 

z dnia 
 
 

w sprawie wyrażenia zgody na udział Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie w charakterze partnera  
w realizacji projektu pn.: „Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne 

budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego”. 
 
 
Na podstawie art. 11 ust.2 pkt  4, art. 18 pkt 19 lit. f oraz 20 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2005 r. poz. 1392)  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala co następuje: 
 

§1 
 

Wyraża się zgodę na udział Województwa Podkarpackiego/ Medyczno-Społecznego 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie w charakterze 

partnera w realizacji projektu pn.: „Przebudowa i doposażenie w pomoce 

dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego” w ramach 

osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna”, działania 6.4 „Infrastruktura 

edukacyjna”, Poddziałania 6.4.3 „Szkolnictwo ogólne” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, konkurs nr 

RPPK.06.03-IŻ.00-18-001/15, z uwagi na wspólne użytkowanie budynków przez 

Zespół Szkół NR 1 i Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Łańcucie. 

 
§2 

 
Realizacja finansowa projektu będzie w całości po stronie  Powiatu Łańcuckiego, 

lidera projektu 
   

§3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
Uzasadnienie: 
  
W ramach ogłoszonego w dniu 26 listopada br. naboru, Powiat Łańcucki zamierza 

złożyć wniosek  o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i doposażenie  

w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014 -2020. 

Projekt dotyczy szkół: I Liceum Ogólnokształcącego  i Zespołu Szkół Nr 1  

w Łańcucie. 

Zakres prac przypadających na ZS Nr1 obejmuje: wzmocnienie stropów,  

z przebudową nawierzchni w „starej”  części budynku wraz z  przebudową posadzki 

sali gimnastycznej, wymianę okien oraz przebudowę południowej i zachodniej 

elewacji. 

Rola partnera sprowadza się do udziału w nadzorze nad pracami budowlanymi, 

udział w odbiorach technicznych oraz zapewnienie ciągłości projektu w części 

budynku zajmowanej przez niego. 

Środki na realizację projektu pochodzić będą z budżetu Powiatu Łańcuckiego oraz 

Unii Europejskiej. 

W związku z tym, iż Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i 

 Ustawicznego w Łańcucie ( Jednostka Samorządu Wojewódzkiego) wspólnie  

z Zespołem Szkół Nr 1 w Łańcucie użytkuje budynki, w których będą realizowane 

zadania inwestycyjne  w ramach projektu, niezbędny jest udział Województwa 

Podkarpackiego - Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Łańcucie w realizacji projektu w charakterze partnera. Liderem 

Projektu będzie Powiat Łańcucki.  

 
 
 
 
 


