
Uchwała nr 183/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 10 września 2021 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „Mazowiecki 

program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania 

zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w partnerstwie                      

z Województwem Mazowieckim. 

 

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

samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920z późn.zm.) Zarząd Powiatu 

Ciechanowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do projektu „Mazowiecki program 

przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 

„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja 

ogólna”, w partnerstwie z Województwem Mazowieckim. 

2. Partnerem Wiodącym jest Województwo Mazowieckie, partnerem Powiat 

Ciechanowski. 

§ 2 

1. Projekt zakłada objęcie wsparciem I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta 

Krasińskiego w Ciechanowie w wysokości co najmniej 80.000,00 zł. 

2. Dla szkoły  zostanie  zakupiony  sprzęt i  oprogramowanie  m.in.: komputery 

stacjonarne, monitory interaktywne, drukarki, urządzenia  wielofunkcyjne, 

laptopy, tablety, projektory  multimedialne,  oprogramowanie  interaktywne  3D,  

oprogramowanie  umożliwiające naukę  zdalną, e-podręczniki (w  szczególności  

do  nauki  języka  angielskiego) oraz oprogramowanie do nauki gry w szachy. 

3. Dla nauczycieli oraz uczniów zostaną zorganizowane szkolenia z zakresu 

prowadzenia nauki w formie zdalnej przy użyciu sprzętu i oprogramowania 

zakupionego w ramach Projektu. 

4. Przewiduje  się  zapewnienie  dostępu  do  internetu  dla  wybranych  uczniów  

nieposiadających możliwości uczestniczenia w zdalnych zajęciach lekcyjnych.   

 

§ 3 

 

1. Całość wydatków w  ramach  projektu  ponosi  Partner Wiodący. W tym samym 

zakresie wnosi on również wkład własny.   

2. Projekt nie wymaga wniesienia wkładu własnego Partnera. 



 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

/-/ Joanna Potocka – Rak - Starosta Ciechanowski  

/-/ Marek Marcinkowski - Wicestarosta  

/-/ Adam Krzemiński - Członek            

/-/ Wojciech Rykowski - Członek  

/-/ Stefan  Żbikowski - Członek    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


