UCHWAŁA NR 358/20
ZARZĄDU POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny
w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica”
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 920), art. 98 i art. 99 Kodeksu Cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1740) oraz § 5 ust.1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form
i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 - „Aktywna tablica”
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1883), Zarząd Powiatu Działdowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Piotrowi Derczowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie, w skład którego wchodzi Technikum, do podejmowania wszelkich
czynności, w tym do składania w imieniu i na rzecz Powiatu Działdowskiego oświadczeń woli i wiedzy
w związku z realizacją Rządowego programu – „Aktywna tablica”.
§ 2. Zakres pełnomocnictwa obejmuje w szczególności:
1) wydatkowanie środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na realizację Rządowego programu„Aktywna tablica" z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych,
2) zarządzanie rzeczową i finansową realizacją Rządowego programu - „Aktywna tablica”,
3) sprawowanie nadzoru nad rzeczową i finansową realizacją Rządowego programu - „Aktywna tablica",
4) składanie innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonywania zakresu
niniejszego umocowania, w związku z realizacją Rządowego programu - „Aktywna tablica”.
§ 3. 1. Pełnomocnictwo wydaje się na czas realizacji, rozliczania i okresu trwałości Rządowego programu „Aktywna tablica".
2. Pełnomocnictwo może zostać cofnięte w każdej chwili w drodze odrębnej uchwały.
3. Ustanie stosunku pracy powoduje wygaśnięcie Pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie niniejszego
umocowania.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Działdowskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Działdowskiego
Paweł Cieśliński
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