UCHWAŁA NR 96/2019
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach do
składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją programu mLegitymacja
szkolna
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Panią Izabelę Góra – Dyrektora Zespołu Szkół Im. Józefa Wybickiego
w Ratajach do podejmowania w imieniu Powiatu Chodzieskiego wszelkich czynności prawnych
i faktycznych związanych z realizacją programu mLegitymacja szkolna, w szczególności do
podpisania porozumień z Ministrem Cyfryzacji, w imieniu którego działa NASK PIB, Kolska
12, 01-045 Warszawa. Porozumienia zostaną zawarte odrębnie na każdą ze szkół wchodzących
w składa zespołu, w tym:
- Technikum w Ratajach, RSPO nr 63528,
- Liceum Ogólnokształcące w Ratajach, RSPO nr 69338,
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Ratajach, RSPO nr 69338
§ 2. Dyrektor Zespołu Szkół Im. Józefa Wybickiego w Ratajach odpowiada za prawidłowe
wykonanie obowiązków wynikających realizacji programu i porozumień.
§ 3. Upoważnienie obowiązuje do czasu zakończenia czynności związanych z realizacją
programu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Mirosław Juraszek ..........................................................
Wicestarosta Julian Hermaszczuk .........................................................
Członkowie zarządu: Kinga Buszkiewicz .........................................................
Magdalena Jankowska ....................................................
Adrian Urbański ..............................................................
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UZASADNIENIE
Program mLegitymacja szkolna jest skierowany bezpośrednio do szkół. mLegitymacja
to legitymacja szkolna w telefonie. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem,
które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych
przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych
samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów.
Nie tylko podczas kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie
biletów do kina. mLegitymacja daje prawo do otrzymania dodatkowych, przysługujących uczniom,
zniżek. Szkoła aby skorzystać z programu musi podpisać porozumienie. Korzystanie
z mLegitymacji jest bezpłatne. Szkoła nie musi kupować żadnego nowego sprzętu,
ani oprogramowania. Aby uruchomić mLegitymacje uczniowie muszą mieć telefon z systemem
operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.
Rrealizatorem zadania będzie bezpośrednio Zespół Szkół Im. Józefa Wybickiego w Ratajach.
Stąd zachodzi potrzeba upoważnienia dyrektora szkoły do popisania porozumienia. Zadanie
nie rodzi żadnych skutków finansowych.
Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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