
Uchwała Nr b f c b m 
Zarządu Powiatu Mławskiego 
z dnia 3 . - M M C u 

w sprawie złożenia wniosku w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica" 

Na podstawie art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020, poz. 920), uchwala się co następuje: 

§1 

1. Wyraża się akceptację dla wniosków złożonych przez dyrektorów szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Mławski na przystąpienie do Rządowego programu 
- „Aktywna Tablica". 

2. Wyraża się zgodę na złożenie przez Powiat Mławski wniosku do Wojewody 
Mazowieckiego o uzyskanie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych 
w formie laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu 
udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem 
transmisji audiowizualnej, tablicy interaktywnej, projektora, głośników lub innych 
urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku lub interaktywnego monitora dotykowego 
dla: 

a) Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Mławie, 
b) Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół nr 1 

w Mławie, 
c) Technikum nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie, 
d) Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 

w Mławie, 
e) Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie, 
f) III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Mławie, 
g) Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Mławie, 
h) II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 

1939 r., 
i) Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r., 
j) I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, 
k) Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego im. 

Janusza Korczaka w Mławie, 
1) Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie, 
m) Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie. 



§2 

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu planowany jest w roku 2020 gdzie 
kwalifikacja wniosków nastąpi do 3 listopada 2020 r„ a przekazanie środków finansowych na 
zakup pomocy dydaktycznych do 30 listopada 2020 r. 

1. 
2. 

§3 

Całkowita wartość zadania wynosi 227 300,00 zł. 
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Maksymalna kwota dofinansowania z budżetu państwa to 14 000,00 zł na każdą szkołę 
podstawową, która nie otrzymała wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu 
(w latach 2017-2019) lub ponadpodstawową. 

3 • Wymagany wkład własny leżący po stronie Powiatu Mławskiego wynosi 20 % kosztów 
realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. 

4. Za wkład własny uważa się sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane 
jako pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do 
dnia złożenia wniosku o udział w Programie. 

5. Źródłem pokiycia wkładu własnego jest sprzęt zakupiony w ramach przetargu na 
wyposażenie pracowni komputerowych dla szkół ponadpodstawowych 

6. Źródłem pokrycia wkładu własnego dla szkół, które nie zostały doposażone w ramach 
przetargu, o którym mowa w ust. 5, są zakupy sprzętu komputerowego dokonane przez 
szkoły w roku złożenia wniosku lub wkład finansowy, który zostanie przeznaczony 
przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem 
o udział w Programie w wysokości nie wyższej niż 3 500,00 zł na szkołę. 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Zdrowia 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

Zarząd 

1. Jerzy 

2. Zbigniew Markiewicz 

3. Jolanta Karpińska 

4. Witold Okumski.. 

5. Krystyna Zając.... 


