
Uchwała Nr 714/2021 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 23 września 2021 roku 

w sprawie złożenia wniosku w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki  

pn. „Poznaj Polskę” 

 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2020, poz. 920 ze zm.) w związku z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 

27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, uchwala się 

co następuje:   

§1 

1. Wyraża się akceptację dla wniosków złożonych przez dyrektorów szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Mławski o udzielenie wsparcia finansowego w 

roku 2021 na realizację wycieczek w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i 

Nauki  

pn. „Poznaj Polskę” 

2. Wyraża się zgodę na złożenie przez Powiat Mławski wniosku do Ministerstwa 

Edukacji i Nauki o dofinansowanie wycieczek dla uczniów: 

1) Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Mławie,  

2) I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, 

3) Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

im. Janusza Korczaka w Mławie, 

4) Technikum nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie, 

5) Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.,  

6) II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z 

Września 1939 r. 

§ 2 

1. Całkowita wartość zadania nie może przekroczyć kwoty 69 800,00 zł. 

2. Zadanie może być dofinansowane w wysokości do 80% poniesionych kosztów, przy 

czym kwota dofinansowania nie może przekroczyć: 

a) w przypadku wycieczki jednodniowej – kwoty do 5 000,00 zł; 

b) w przypadku wycieczki dwudniowej – kwoty do 10 000,00 zł;  

c) w przypadku wycieczki trzydniowej – kwoty do 15 000,00 zł. 

3. Wnioskowana kwota dofinansowania dla wszystkich szkół, które złożyły wniosek do 

organu prowadzącego to 47 240,00 zł, przy wkładzie własnym w wysokości co 

najmniej 20% całkowitego kosztu zadania.   

4. Organ prowadzący zapewni wkład własny finansowy w kwocie nieprzekraczającej 

1 040,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki dla uczniów Szkoły 

Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

im. Janusza Korczaka w Mławie.  

5. Wkład własny dla pozostałych szkół w łącznej kwocie nieprzekraczającej 21 520,00 zł 

będą stanowiły wpłaty rodziców dzieci, uczestniczących w wycieczce. 

§ 3 



Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Zdrowia. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Zarząd Powiatu Mławskiego: 

 

1. Jerzy Rakowski .……………………………….. 

2. Zbigniew Markiewicz………………………….. 

3. Jolanta Karpińska ……………………………… 

4. Witold Okumski………………………………… 

5. Krystyna Zając…………………………………. 

 

 


