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Informacja o projekcie:
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Projekt z dnia

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno¬ komunikacyjnych
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”
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Informacje o zgłaszającym uwagi:
Urząd
Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich
Osoba do kontaktu
Monika Małowiecka, Katarzyna Liszka-Michałka
e-mail
mom@zpp.pl; kl@zpp.pl
tel.
184778600
Uwagi:
Część dokumentu,
do którego odnosi
Lp.
się uwaga (np. art.,
nr str., rozdział)
§2 ust. 7 pkt 1 oraz
§8 projektu
rozporządzenia

1.

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Istnieje obawa, że część szkół nie
będzie mogła skorzystać z programu

Warunkiem przyznania
dofinansowania jest dostęp do
Internetu min. 30 mb/s w momencie
składania wniosku. Czas trwania
Programu to 31 grudnia 2019 roku,
jednak wnioski na 2019 rok można
składać do 15 kwietnia 2019 roku;
duża liczba szkół zostanie
podłączona do Internetu
szerokopasmowego (a wiec o
wymaganej przez Program
przepustowości) dopiero w ramach
projektu OSE. Nie znamy szczegółów
powstawania OSE, ponieważ projekt
ustawy dot. OSE ma się pojawić w
lipcu br., ale jak wskazano w

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.
Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków.

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

§11 ust. 7 projektu
rozporządzenia

Konieczność przeredagowania
zapisu lub jego wyjaśnienia

§16 oraz §20
projektu
rozporządzenia

Koszty prowadzenia
sprawozdawczości dotyczącej
Programu należy uwzględnić w
kosztach jego prowadzenia.

OSR projektu
rozporządzenia

Brak doprecyzowania w OSR zasad i
źródeł finansowania realizacji i

2.

3.

4.

Programie są to lata 2018- 2019
(str.9). Co ze szkołami, których
podłączenie do OSE zostanie
zaplanowane na chociażby maj 2019
roku? Wydaje się zasadnym, by dla
nich również przewidzieć możliwość
uzyskania dofinansowania.
W powołanej jednostce redakcyjnej
jest mowa o przeprowadzaniu przez
zespół losowania wniosków z
uwzględnieniem zagwarantowania
porównywalnego
prawdopodobieństwa
zakwalifikowania do objęcia
wsparciem finansowym w danym
województwie wszystkich szkół
objętych wnioskami o udzielenie
wsparcia finansowego. Zapis jest
niezrozumiały i wymaga wyjaśnienia.
Par. 16 stanowi o dodatkowym
zadaniu dla organów prowadzących
polegającym na składaniu
wojewodzie sprawozdań z
udzielonego wsparcia. Opisanie
wyszczególnionych w tym przepisie
informacji, które muszą znaleźć się
w tym sprawozdaniu będzie
wymagało czasu i nakładu pracy. W
związku z tym nasuwa się pytanie
czy koszty przygotowywania takich
sprawozdań zostały uwzględnione w
kosztach realizacji programu.
Podobne obowiązki sprawozdawcze
zawiera par. 20. Rozwinięta w
projekcie sprawozdawczość również
wymaga wyjaśnienia i wskazania na
cel jej wprowadzenia.
Program - załącznik do projektu
rozporządzenia (str. 6) wskazuje, że

2

obsługi programu

Program, str. 15,
ostatni akapit
5.

Z programu nie wynika, czy
zapewnienie wsparcia technicznego
zostało uwzględnione w kosztach
jego realizacji. Nie został tez podany
szczegółowy zakres tego wsparcia.

koszty obsługi realizacji zadań
przewidzianych na rok 2017 będą
finansowane z rezerwy celowej
przeznaczonej na zwiększenie
dostępności wychowania
przedszkolnego (przewidywana jest
zmiana przeznaczenia rezerwy)oraz
z wkładu własnego organów
prowadzących szkoły. Nasuwają się
wątpliwości:
- dlaczego planowana jest zmiana
przeznaczenia rezerwy celowej; czy
jest wyliczona nadwyżka środków na
zwiększenie dostępności
wychowania przedszkolnego?
- czy dotyczy to obsługi realizacji
zadań wykonywanych również przez
wojewodów? Jeśli tak, to
niezrozumiałym jest dlaczego
obsługa zadań ma być finansowana
ze środków przeznaczonych dla
samorządów,
- czy JST, których wkładem własnym
(zgodnie z zapisami Programu)
będzie np. sprzęt kupiony 2 lata
temu będą musiały z własnych
środków finansować obsługę
realizacji Programu? Czy będą mogły
korzystać ze środków z rezerwy?
W zakresie obowiązku zapewnienia
przez organ prowadzący wsparcia
technicznego należy wyjaśnić, czy
zostało to przewidziane w kosztach?
Czy jest to obsługa realizacji
Programu? Jaki ma być zakres tego
„wsparcia technicznego”?
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