Uchwała Nr XXXV/359 /2021
Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 14 czerwca 2021 r.
W sprawie zatwierdzenia realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 - tytuł projektu: „Podniesienie atrakcyjności i jakości
kształcenia zawodowego w ZS 2 w Sanoku” Nr konkursu: RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20
Numer i nazwa Działania: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Nr projektu:
RPPK.09.04.00-18-0017/20 oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako
wkładu własnego na realizację zadania.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 i art. 28a ust.
1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z
2019r., poz 1295 z późn. zm.)
Rada Powiatu Sanockiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Zatwierdza się do realizacji w latach 2021 – 2023 projekt pt.: „Podniesienie atrakcyjności i
jakości kształcenia zawodowego w ZS 2 w Sanoku” nr wniosku WND-RPPK.09.04.00-180017/20 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia
zawodowego.
2. Zadanie o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane przez Powiat Sanocki/ Zespół Szkół nr
2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku w partnerstwie z: INTERQ sp. z o.o., Ul. Cerkiewna 8,
38-500 Sanok oraz ADR POLSKA Sp. z o.o., Ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz na podstawie
umowy partnerskiej, zgodnie z którą Powiat Sanocki/Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka
w Sanoku będzie pełnił funkcję lidera Projektu.
3. Łączna wartość projektu o którym mowa w ust. 1 wynosi 1 004 700,00 zł (słownie: jeden
milion cztery tysiące siedemset złotych 00/100 PLN), dofinansowanie wyniesie 904 230,00 zł
(słownie: dziewięćset cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych 00/100 PLN);

4. Zabezpiecza się wkład własny do Projektu w kwocie 100 470,00 zł (słownie: sto tysięcy
czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100 PLN) w postaci:
a. pieniężnej tj. 21 870,00 zł poprzez pomniejszenie należnych kosztów pośrednich za realizację
wydatków bezpośrednich,
b. niepieniężnej tj. 2 400,00 zł stanowiących rzeczywisty koszt eksploatacji sali dydaktycznych
podczas realizacji projektu w ramach kosztów bezpośrednich,
c. wolontariatu tj. 31 200,00 zł poprzez nieodpłatną pracę pracowników Zespołu Szkół nr 2 im.
Grzegorza z Sanoka w Sanoku,
d. pieniężnej tj. 45 000,00 zł stanowiących wkład prywatny wnoszony przez Partnera ADR
POLSKA Sp. z o.o. w postaci dopłaty do stypendium stażowego uczniów w ramach kosztów
bezpośrednich projektu,
zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sanockiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

