
UCHWAŁA NR VI/51/19 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017- 2019 – „Aktywna tablica”. 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 206 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 

1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534)  uchwala się, co następuje: 

     § 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i realizację Rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017- 2019 – „Aktywna tablica”. 

     § 2. Źródłem finansowania programu są środki w 80% z budżetu państwa i 20% z wkładu 

własnego organów prowadzących szkołę. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 

14 000,00 zł , wkład własny w kwocie 3500,00zł. Całkowity koszt to 17 500,00 zł. 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodniczący 

          Rady Miejskiej 

 

 

                 Janusz Kalinowski 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr VI/51/19  Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017- 2019 – „Aktywna tablica”. 

  19 lipca Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia  Rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w 

zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017- 2019 – „Aktywna 

tablica”. 

 Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie 

dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej 

zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę 

sposobu o możliwościach wykorzystania nowych technologii.  

 Program przewidziany jest na trzy lata. Wniosek do organu prowadzącego wpłynął ze 

Szkoły Podstawowej nr 5, która chce zakupić w ramach programu interaktywny monitor 

dotykowy o przekątnej co najmniej 55 cali. Kwota maksymalna dofinansowania z budżetu 

państwa na jedną szkołę to 14.000,00 zł, a wkład własny to 3.500,00 zł, który zabezpieczony 

jest w budżecie szkoły. Całkowity koszt wynosi 17 500,00 zł. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

 

 


