
 

 

UCHWAŁA NR 87/2022  

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  

z dnia 22 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 21/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim              

z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wypożyczalni Sprzętu 

SCWEW oraz zasad udostępniania sprzętu w Wypożyczalni Sprzętu SCWEW. 

 

 

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

powiatowym (tj. Dz.U z 2022 r., poz. 528) oraz w związku z  § 5 ust. 2 pkt 2 lit. a umowy               

nr 7/2021 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego „Pilotażowe 

wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą 

(SCWEW)” uchwala się, co następuje: 

 

§1 

W Regulaminie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 21/2022 Zarządu Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wypożyczalni 

Sprzętu SCWEW oraz zasad udostępniania sprzętu w Wypożyczalni Sprzętu SCWEW § 4 

ust. 9 otrzymuje brzmienie:  

 

„ 9.  Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie na czas określony w umowie, nie dłużej jednak              

niż na okres trzech miesięcy licząc od dnia podpisania umowy użyczenia przez obie                    

ze stron.” 

§2 

Pozostałe postanowienia uchwały Nr 21/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim              

z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wypożyczalni Sprzętu SCWEW 

oraz zasad udostępniania sprzętu w Wypożyczalni Sprzętu SCWEW pozostają bez zmian. 

 

§3 

Wykonywanie uchwały powierza się Sekretarz Powiatu Nowodworskiego.  

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

            Starosta 

                 (-) 

         Jacek Gross



 

 

UZASADNIENIE 

 

Na wniosek eksperta ds. technologii wspomagających z dnia 6 czerwca 2022 r. dokonuje 

się wydłużenia okresu wypożyczania sprzętu SCWEW do szkół ogólnodostępnych objętych 

wsparciem. Zespół SCWEW zdecydował, iż jeden miesiąc przewidziany podczas 

przyjmowania Regulaminu jest zbyt krótkim okresem, aby użytkownicy mogli dobrze poznać 

i przetestować wypożyczony sprzęt.  

Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i niezbędne do zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania Wypożyczalni.  

Przedstawiona uchwała jest zgodna 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. 

 

              Starosta 

                 (-) 

          Jacek Gross



 

 

 


