
UCHWAŁA Nr 912/2022 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 17 maja 2022 roku 

 

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.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu 

realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – 

„Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1883 ze zm.), uchwala się co następuje:   

§1 

1. Wyraża się akceptację dla wniosków złożonych przez dyrektora Zespołu Szkół nr 3 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie na przystąpienie do Rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w 

zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „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 laptopa ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu 

udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za 

pośrednictwem transmisji indywidualnej, zestawu dla nauczyciela do prowadzenia 

zajęć  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tablicy interaktywnej, 

projektora, głośników, interaktywnego monitora dotykowego lub specjalistycznego 

oprogramowania lub materiałów edukacyjnych  dla: 

1) Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie,  

2) III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Mławie,  

3) Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Mławie. 

§ 2 

 

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu planowany jest w roku 2022, gdzie 

kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca 2022 r., a przekazanie środków finansowych na 

zakup pomocy dydaktycznych do 31 sierpnia 2022 r.  

 

§ 3 

 

1. Całkowita wartość zadania nie może przekroczyć kwoty 52 500,00 zł. 



2. Maksymalna kwota dofinansowania z budżetu państwa to 14 000,00 zł na każdą 

szkołę ponadpodstawową.  

3. Wymagany  wkład własny ze strony Powiatu Mławskiego wynosi co najmniej 20 % 

kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa  

i  stanowi w całości wkład pieniężny w kwocie nieprzekraczającej kwoty 10 500,00 zł.  

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Zdrowia. 
 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Zarząd Powiatu Mławskiego: 

 

1. Jerzy Rakowski  

2. Krystyna Zając 

3. Jolanta Karpińska  

4. Witold Okumski 

5. Jacek Szlachta 

 

 


