
Uchwała nr 168/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 16 listopada 2020 roku. 

 

w sprawie przystąpienia Powiatu Ciechanowskiego do Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -

komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” i zapewnienie wkładu własnego. 

 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz Rozporządzenie 

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” , Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Przystępuje się do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -

komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” 

2. Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez 

wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy 

dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich 

zdefiniowanymi potrzebami.  

3. Wsparciem w formie dotacji celowej z budżetu państwa objęte zostają: Technikum nr 2 

w Ciechanowie, II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, 

I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, Technikum nr 

1 w Ciechanowie, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Ciechanowie, Technikum nr 4 w 

Ciechanowie, Technikum nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie oraz Szkoła 

Podstawowa Specjalna w Ciechanowie. 

 

§ 2 

1. Całość kosztów realizacji programu wynosi 140 000,00 zł. 

2. Wymagany wkład własny po stronie Powiatu Ciechanowskiego wynosi 20 % kosztów 

i stanowi wkład pieniężny w kwocie 28 000,00 zł 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 



§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Członkowie Zarządu: 

/-/ Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski  

/-/ Stanisław Kęsik – Wicestarosta Ciechanowski  

/-/ Adama Krzemiński                                            

/-/ Wojciech Rykowski                                         

/-/  Stefan Żbikowski                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


