
Uchwała Nr 
Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie, w tym złożenie wniosku o dofinansowanie 
i realizację projektu pn. „Kompetencje cyfrowe nauczyciela i ucznia" w ramach konkursu 
grantowego Projekt „Lekcja: Enter", w ramach osi priorytetowej III - cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. 2019 poz. 511 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co 
następuje: 

§ 1 
Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Mławie, ul. Reymonta 4, 06-500 Mława, reprezentowany przez dyrektora - Jolantę Bem będącym 
Wnioskodawcą, do konkursu grantowego w ramach Projektu „Lekcja: Enter" współfinansowanego 
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III - cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
Instytucją organizującą konkurs jest partnerstwo trzech organizacji: Fundacja Orange występującą 
w roli Lidera Partnerstwa, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
i Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie. 

§2 
Projekt pn. „Kompetencje cyfrowe nauczyciela i ucznia" planowany jest do realizacji przez 
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w okresie od 01 grudnia 2019 
do 30 sierpnia 2020 r. Miejscem realizacji szkoleń i warsztatów będzie Powiatowy Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Mławie oraz szkoły, w których Ośrodek realizował będzie zadania w 
ramach projektu. 

§ 3 
1. Szacunkowy budżet projektu będący budżetem zadaniowym, wynosi w ogólnej wysokości 

373 660,00 zł i w 100 % finansowany jest w ramach środków zewnętrznych. 
2. Projekt „Lekcja: Enter", w ramach którego składany będzie wniosek aplikacyjny, nie wymaga 

od wnioskodawców wniesienia wkładu własnego. 

§4 
Pełnomocnictwo w zakresie objętym § 1 uchwały dla Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Mławie określa odrębna uchwała. 

§5 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Zdrowia. 

§6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

5. Krystyna Zając. 

Zarząd Powiatu 

1. Jerzy Rakowski 
2. Zbigniew 
3. Jolanta Karpińska 
4. Witold Okumski.. 


