
UCHWAŁA NR 449/2021 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 8 września 2021 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji udziału w Rządowym programie rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 - „Aktywna tablica”, planowanego do 

realizacji przez: Branżową Szkołę I Stopnia w Gronowie oraz Branżową Szkołę I stopnia 

Nr 2 Specjalną w Chełmży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Toruński   

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.1) oraz art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia                     

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. 2), w związku 

z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 350/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 

2017 r. w sprawie przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji projektów dofinansowanych 

lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł 

zagranicznych oraz ze środków budżetu Państwa z programów resortowych uchwala się,                        

co następuje: 

 

 

§ 1. Zatwierdza się koncepcję udziału w Rządowym programie rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2020–2024 - „Aktywna tablica”, planowanego do realizacji przez: 

Branżową Szkołę I Stopnia w Gronowie oraz Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 Specjalną 

w Chełmży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Toruński, stanowiącą załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wymienionych w § 1 szkół.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

    Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

  

  Marek Olszewski 
 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038.  
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535. 



Załącznik   

do Uchwały Nr 449/2021 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 08.09.2021 r. 
 

Koncepcja projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze 

środków budżetu Państwa z programów resortowych. 

1 Nazwa projektu  Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”  

2 Nazwa podmiotu , który będzie realizował pro-

jekt (jednostka organizacyjna lub wydział Sta-

rostwa Powiatowego w Toruniu odpowiedzial-

ny za realizację projektu) 

  

Branżowa Szkoła I Stopnia w Gronowie, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 Specjalna w Chełmży  

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania) , 

z którego planowany projekt będzie finansowa-

ny lub współfinansowany 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” - dofinasowanie w formie dotacji w wysoko-

ści 14 000,00 na szkołę, ogółem 28 000,00 zł, nie więcej niż 80% kosztów z budżetu państwa  

4  Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 

projekt) 

Realizacja zadania polega na wyposażeniu szkół biorących udział w programie w laptopy ogółem 5 sztuk oraz 2 moni-

tory interaktywne, aby umożliwić nauczycielom zdalną prezentację treści zajęć uczniom, wykorzystując możliwości 

techniczne tych rozwiązań. W Branżowej Szkole I Stopnia w Gronowie laptopy trafią do pracowni i będą wykorzysty-

wane do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych. Zostanie 

powołany zespół ds. TIK, który będzie wspierać organizację pracy szkoły z wykorzystaniem TIK oraz odpowiadać za 

bieżące wsparcie i szkolenia w zakresie planowania nauczania i strategii dotyczących zmiany metod i technik nauczania 

z podających na aktywizujące. Każdy zespół będzie również odpowiedzialny za udostępnianie scenariuszy zajęć z wy-

korzystaniem TIK i przykładów dobrych praktyk. Przewagą nowych urządzeń przenośnych jest możliwość uruchomie-

nia kilku aplikacji jednocześnie i wykorzystywanie ich możliwości podczas zajęć. Pozwala to na aktywizację wszyst-

kich uczniów, sprawia, że odważnie i chętnie podejmują oni wyzwania, a szkołę czyni bardziej inspirującą.  

W Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 Specjalnej w Chełmży sale wyposażone zostaną w monitory interaktywne (ogółem 

2 sztuki), co unowocześni proces nauczania i ułatwi uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zdobywanie 

kompetencji z zakresu IT. 

Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu będą cennym narzędziem aktywizującym uczniów do uczestnic-

twa w zajęciach, a promowanie szerokiego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i współpracy 

między nauczycielami w tym zakresie przyczyni się do rozwinięcia kompetencji uczniów, wzmacniania kompetencji 

zawodowych nauczycieli, a w efekcie do poprawy jakości kształcenia.  

 

5  Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

 Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem i sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępniane-

go nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej – ogółem 5 sztuk dla Branżowej 

Szkoły I Stopnia w Gronowie. Zakup 2 monitorów interaktywnych dla Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 Specjalnej 

w Chełmży 



Koncepcja projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze 

środków budżetu Państwa z programów resortowych. 

6  Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 

(wymienić wskaźnik i wielkość) 

Zgodnie z wnioskiem: 5 laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu oraz 2 monitory 

interaktywne 

7  Miejsce realizacji projektu Szkoła Branżowa I Stopnia w Gronowie, Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 Specjalna w Chełmży 

8  Adresaci projektu Nauczyciele i uczniowie obu szkół  

9 Planowana ilość uczestników projektu 40 nauczycieli korzystających z laptopów, 10 nauczycieli korzystających z monitorów, 111 uczniów - uczestników 

zajęć prowadzonych zdalnie z wykorzystaniem laptopów, a także 27 uczniów branżowej szkoły specjalnej korzystają-

cych podczas zajęć z monitorów interaktywnych. 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem) 

  

 j. w. 

11 Czas realizacji projektu (od – do)   31.10.2021 r.  – 30.06.2022 r. 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie   14.09.2021 r. 

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy o dofi-

nansowanie projektu ( różne oświadczenia , 

zaświadczenia, pozwolenia, decyzje itp. ) 

Oświadczenia i zaświadczenia składane na kolejnym etapie rozpatrywania wniosku: 

- dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół 

- o zobowiązaniu się organu prowadzącego do zapewnienia realizacji przez szkoły zadań wymaganych w § 6 Rozpo-

rządzenia Rady Ministrów z 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rzą-

dowego programu (…) „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 r. poz.1883 i z 2021 r. poz. 1602) 

14 Wartość całkowita projektu   35 000,00 zł 

15 Planowana wartość wsparcia ze środków zagra-

nicznych  

  

 0,00 

16 Wymagany wkład własny  Wkład finansowy 20%  wartości projektu, co stanowi 7 000,00 zł 

17 Planowany zakres rzeczowo – finansowy nakła-

dów na realizację projektu  

Planowane zakupy usług: nie dotyczy 

Planowane zakupy towarów: 5 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 2 monitory interaktywne. 

Planowane zakupy robót budowlanych: nie dotyczy 

18 Zarządzanie projektem (ilość osób, forma za-

trudnienia, miejsce zatrudnienia, stanowisko/ 

funkcja, forma zatrudnienia w projekcie, miej-

sce zatrudnienia w projekcie, okres zatrudnie-

nia, w przypadku dodatku specjalnego-

wysokość dodatku w % od wysokości zasadni-

czej, za co przyznano dodatek i na jaki okres)¹  

Program nie przewiduje zatrudnienia osób zarządzających. Zarządzanie w ramach zakresu obowiązków: dyrektorzy 

szkół, główny księgowy oraz inspektor ds. nadzoru merytorycznego oświaty i kultury. 

19 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro – 

ilość i przedmiot 

Nie dotyczy 



Koncepcja projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze 

środków budżetu Państwa z programów resortowych. 

20 Zamówienia publiczne w trybie zasady konku-

rencyjności-ilość i przedmiot 

Nie dotyczy 

21 Zamówienia publiczne w trybie rozeznania 

rynku- ilość i przedmiot 

5 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 2 monitory interaktywne. 

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za zacho-

wanie zgodności z wytycznymi programowymi 

Dyrektorzy szkół, główny księgowy każdej szkoły oraz inspektor ds. nadzoru merytorycznego oświaty i kultury. 

23 Zapotrzebowanie na audyt projektu ( TAK lub 

NIE, jeśli TAK – planowany termin): 

Nie 

  

24 Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po za-

mknięciu projektu (osoba odpowiedzialna za 

skompletowanie dokumentów, nadzór nad prze-

kazaniem dokumentów) 

Dokumentacja będzie zabezpieczona w szkole (faktury, rozliczenie i sprawozdania), nadzór nad przekazaniem doku-

mentów -  inspektor ds. nadzoru merytorycznego oświaty i kultury. Osoby odpowiedzialne: dyrektorzy szkół  biorących 

udział w programie, główny księgowy każdej szkoły, pracownik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji. 

 
¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


