Zarządzenie Nr 67/2020
Starosty Nowodworskiego
z dnia 7 sierpnia 2020 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych
Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zarządzam co następuje:
§1.
Przekazuje się nieodpłatnie na podstawie protokołu przekazania – przyjęcia pomoce dydaktyczne
o łącznej wartości brutto 16 475,85 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć
złotych 85/100) na rzecz Liceum Ogólnokształcącemu im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze
Gdańskim.
§ 2.
Pomoce dydaktyczne zostały zakupione ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach projektu: „Zdalna Szkoła +” wdrażanym w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowościach”, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr: 786/2020.
§ 3.
Osoby upoważnione do dokonania przekazania – przyjęcia:
1. Magda Woźniak – Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju w Starostwie Powiatowym
w Nowym Dworze Gdańskim;
2. Marian Kwoczek – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym
Dworze Gdańskim.
§ 4.
Zobowiązuje się Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze
Gdańskim do przyjęcia na stan wyposażenia oraz ich niezbywania.
§ 5.
Protokół przekazania – przyjęcia wraz z załącznikiem nr 1 stanowią integralną część niniejszego
Zarządzenia.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z up. Starosty
(-)
Barbara Ogrodowska

UZASADNIENIE
Powiat Nowodworski w ramach projektu: „Zdalna Szkoła +” wdrażanym w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach”, złożył wniosek o przyznanie grantu na zakup 20 laptopów,
które zostaną przekazane do szkół w Powiecie Nowodworskim. Następnie ze szkół zostaną przekazane
do uczniów, których rodzice zgłosili Dyrektorom poszczególnych placówek oświatowych
zapotrzebowanie na laptopy, w celu umożliwienia dzieciom uczestniczenia w zdalnej nauce, która jest
realizowana przez poszczególne szkoły.
Dnia 21 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Centrum Projektów Polska
Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie a Powiatem Nowodworskim z siedzibą w Nowym Dworze
Gdańskim, o powierzenie grantu nr 786/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
Przedstawiony projekt zarządzenia jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu
Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel
strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.5
Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej.
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