
UCHWAŁA NR 120/2021 
ZARZĄDU POWIATU STARACHOWICKIEGO 

z dnia 26 października 2021 r. 

w sprawie: upoważnienia Pani Elżbiety Kowalczyk Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Starachowicach do podejmowania czynności związanych z realizacją programu 

„Aktywna tablica". 

Na podstawie art. 48 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia 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, z 2021 r. poz. 1602) Zarząd Powiatu 
w Starachowicach o uchwala, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Panią Elżbietę Kowalczyk Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Starachowicach do podejmowania czynności merytorycznych i finansowo - księgowych 
związanych z realizacją programu „Aktywna tablica”, a w szczególności do: 

1) zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych, 

2) zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania 
wchodzących w skład sprzętu, pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną przez dostawców tych 
urządzeń i oprogramowania, 

3) zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń 
i oprogramowania wchodzących w skład sprzętu, pomocy dydaktycznych realizowanych przez dostawców 
tych urządzeń i oprogramowania, zgodnie ze złożonymi wnioskami dyrektora szkoły 
o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2021:  nr 1/ES/2021 z dnia 
03.09.2021 r. i nr 2/ES/2021 z dnia 03.09.2021 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   
   
  Przewodniczący Zarządu 
   
  Piotr Babicki 
   
   
Wicestarosta: Dariusz Dąbrowski   
   
Członkowie Zarządu:   
   
Jerzy Materek   
   
Robert Sowula   
   
Ryszard Nowak   
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 
1038) Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży 
oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności powiatu. 

W związku z zakwalifikowaniem Szkoły Podstawowej Specjalnej w Starachowicach i Branżowej Szkoły 
I Stopnia Specjalnej w Starachowicach do objęcia wsparciem finansowym w ramach programu „Aktywna 
Tablica” w roku 2021, na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia 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, z 2021 r. poz. 1602) 
oraz w związku ze złożonymi wnioskami dyrektora szkoły nr  1/ES/2021 z dnia 03.09.2021 r. i nr 
2/ES/2021 z dnia 03.09.2021 r.  o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2021 na zakup pomocy 
dydaktycznych, organ prowadzący upoważnia  Panią Elżbietę Kowalczyk Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach,  do podejmowania czynności merytorycznych i finansowo - 
księgowych związanych z realizacją  programu „Aktywna tablica”, a w szczególności do: 

1) zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych; 

2)zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania 
wchodzących w skład sprzętu, pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną przez dostawców tych 
urządzeń i oprogramowania; 

3) zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń 
i oprogramowania wchodzących w skład sprzętu, pomocy dydaktycznych realizowanych przez dostawców 
tych urządzeń i oprogramowania. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

         Dyrektor Wydziału  

Edukacji i Spraw Społecznych  

Michał Gutowski 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A3989A99-2BB5-46B0-BF69-FFA2208F05B5. Uchwalony Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 3

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie

