
Rawa Mazowiecka, dnia 14 maja 2020r.

Paweł Jakubowski

Radny Powiatu Rawskiego

Pan Józef Matysiak

Starosta Rawski

Za pośrednictwem

Pani Maria Charążka

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego

INTERPELACJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 
2019 r., poz. 511 ze zm.) „powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o 
charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej”. W związku z ogłoszonym w 
marcu programem "Zdalna Szkoła", tj. Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020. 
Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego intemetu. Działanie 1.1 
"Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
intemetu o wysokich przepustowościach", umożliwiającym pozyskanie 100% dofinansowania 
na zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli, z którego to 
programu skorzystało 2738 z 2790 jednostek samorządu terytorialnego, proszę o udzielenie 
informacji: czy i kiedy Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej przystąpiło do programu, 
jaka kwota została pozyskana, jaki sprzęt został zakupiony (specyfikacja techniczna, cena) oraz 
do jakich placówek został przekazany, ile komputerów trafiło do uczniów a ile do nauczycieli.
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W odpowiedzi na interpelację z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie realizacji programu 
grantowego „Zdalna szkoła” informuję, że Powiat Rawski uzyskał dofinasowanie 
w wysokości 97 500 zł.

Za pozyskane dofinansowanie na chwilę obecną zakupiono i przekazano dla szkół 
prowadzonych przez Powiat Rawski 25 zestawów w skład których wchodzą:

- laptop Dell Vostro 3590, 15,6 ”, i3-10110U 8GB, 256GB FHD, W10PE,

- słuchawki Savio Forge,

- mysz Ruff 1000 dpi,

- torba Impala,

- Program biurowy Office Std 2019 SNGL OLP NL Acdmc.

Koszt zakupionych zestawów to kwota 78 627,75 zł.

Za pozostałą, powstałą w wyniku prowadzonego postępowania ofertowego, kwotę 
18 872,25 zł oszczędności zakupionych zostanie dodatkowych 6 zestawów, o identycznej 
specyfikacji i cenie jednostkowej. Zostaną one również w najbliższym czasie przekazane 
dla naszych szkół.

Reasumując, za pozyskane dofinansowanie zakupionych zostanie łącznie 31 zestawów 
komputerowych. Każda ze szkół otrzyma po 6 zestawów. Dodatkowy zestaw przypadł 
w wyniku losowania dla LO im. Marii Skłodowskiej Curie w Rawie Mazowieckiej.

Zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym przez Operatora Wnioskiem, komputery 
są przeznaczone dla nauczycieli pracujących w naszych szkołach, prowadzących nauczanie 
zdalne.

Z poważaniem


