
UCHWAŁA Nr 1226/17 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 1 sierpnia 2017 r.                  

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 781/17 Zarz ądu Województwa Małopolskiego  
z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia list y rankingowej wniosków  
o przyznanie stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok szkolny 2016/2017  
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zwi ązku z realizacj ą projektu  
pn. „ Regionalny Program Stypendialny ” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza 
i kompetencje , Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego , Poddziałanie 10.1.5 
Wsparcie uczniów zdolnych , Typ projektu A. regionalny program stypendialny 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) w zw. z § 20 ust. 2 pkt 5 
Regulaminu udzielania przez Województwo Małopolskie stypendiów uczniom  
i studentom, przyjętego przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą  
Nr XXI/297/16 z dnia 21 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r.,  
poz. 2176) oraz Uchwałą Nr 1451/16 ZWM z dnia 4 października 2016 r. w sprawie 
naboru wniosków o przyznanie stypendiów współfinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok szkolny 
2016/2017 w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Program Stypendialny”  
w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój 
kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu 
A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  
2014-2020, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Zmienia się Uchwałę Nr 781/17 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków  
o przyznanie stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Program 
Stypendialny” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 
Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ 
projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  
2014-2020 w ten sposób, że: 
1. na liście rankingowej wniosków o przyznanie stypendiów współfinansowanych  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 



Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  
na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w związku  
z realizacją projektu pn. „Regionalny Program Stypendialny” w ramach 10 Osi 
Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia 
ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu  
A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, wykreśla się wniosek o numerze EK-III.052.3.914/2016 ujęty pod 
pozycją 391 dodając go pod pozycją 352, 

2. w wykazie wniosków o przyznanie stypendiów współfinansowanych  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  
na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w związku  
z realizacją projektu pn. „Regionalny Program Stypendialny” w ramach 10 Osi 
Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia 
ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu  
A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, których Wnioskodawcy nie mogą zostać ujęci na liście rankingowej  
z uwagi na otrzymane już stypendium na zasadach określonych w Rozdziale I 
Regulaminu udzielania przez Województwo Małopolskie stypendiów uczniom  
i studentom, przyjętego przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą  
Nr XXI/297/16 z dnia 21 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r., 
poz. 2176) oraz postanowienia § 30 ust. 1 i 2 ww. Regulaminu, wykreśla się 
wniosek o numerze EK-III.052.3.56/2016 ujęty w wierszu drugim umieszczając 
go na liście rankingowej wniosków o przyznanie stypendiów współfinansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 
szkolny 2016/2017 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w związku z realizacją 
projektu pn. „Regionalny Program Stypendialny” w ramach 10 Osi Priorytetowej 
Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny 
program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  
pod pozycją 59. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Kształcenia 
Ustawicznego. 

 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 


