
Uchwala nr  -275   /2020 

ZARZADU POWIATU W PULTUSKU 

Z dnia 	ikit.e10/0- 	2020r. 

w sprawie przekazania w uzytkowanie laptopow wraz z oprogramowaniem 

antywirusowym, w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkola — wsparcie 

Ogolnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie ksztalcenia zdalnego" 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzqdzie 

powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, z po2n.zm.) oraz § 6 ust. 4 rozporzqdzenia Ministra 

• Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegolnych rozwiqzati w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o§wiaty w zwiqzku 

z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z po2n.zm.) 

Zarzqd Powiatu w Pultusku uchwala co nastepuje: 

§1. 

1. Przekazae w nieodplatne u2ytkowanie laptopy z oprogramowaniem antywirusowym 

szkolom prowadzonym przez Powiat Pultuski: 

- Liceum Ogolnoksztalcqcemu im. Piotra Skargi w Pultusku - 9 sztuk, 

- Zespolowi Szkol im. Boleslawa Prusa w Pultusku - 10 sztuk, 

- Zespolowi Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku - 9 sztuk, 

- Specjalnemu 0§rodkowi Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karlowicz w Pultusku - 2 

sztuki. 

2. Laptopy zostaly zakupione w ramach projektu grantowego pn. „ Zdalna Szkola — wsparcie 

Ogolnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie ksztalcenia zdalnego" wspOlfinansowanego 

ze §rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

§2. 

Dyrektorzy szkol wyszczegalnionych w §1 sq odpowiedzialni za u2ytkowanie przekazanych 

laptopow zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami okre§lonymi w zalqczniku do niniejszej 

uchwaly. 



1. Jan Zalewski 	 

2. Beata JoZwiak 

3. Halina Zofia Banach 

• Podpisy czlonkow Zaf igdu Powiatu 

	Oka2.11,4  

§3- 

UpowaZnia sic Dyrektorow szkol wyszczegolnionych w §1 do zawarcia stosownych umow 

uzyczenia sprzetu do nauki zdalnej na rzecz wia§ciwych u2ytkownikow. 

§4.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Staro§cie Pultuskiemu. 

§5.  

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia. 

4. Emilia Agata Ggsecka... 

nifdecfy  5. Zbigniew KsieZyk 
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