
UCHWAŁA Nr 334/2020 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia upoważnienia 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                         

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1) w związku z § 5 ust.1 Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie 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" (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1883), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Upoważnia się Pana Grzegorza Sosnowskiego, Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii 

Europejskiej w Chełmży, do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

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

„Aktywna tablica", planowanego do realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 4 Specjalną 

w Chełmży w szczególności do:  

1) zakupienia sprzętu lub pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 2-7 ww. 

rozporządzenia, 

2) zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń 

i oprogramowania wchodzących w skład sprzętu lub pomocy dydaktycznych, o których mowa 

w § 2 ust. 3-7 ww. rozporządzenia, 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 lub pomocy dydaktycznych, 

o których mowa w § 2 ust. 3-7 ww. rozporządzenia, realizowanych przez dostawców tych 

urządzeń i oprogramowania. 

4)  podpisywania umów dotyczących realizacji programu w ww. szkołach i aneksów do tych 

umów, 

5)  sprawdzania i autoryzacji faktur i not księgowych, 

6)  kontroli i monitoringu przebiegu realizacji programu.  

  

§ 2. Upoważnienie może być cofnięte w każdym czasie. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

       

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Marek Olszewski 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245,  z 2019 r. poz. 1649 oraz                     

z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175. 

 


