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 ZARZĄDZENIE NR 77/22 

 WÓJTA GMINY NOWY DWÓR  

z dnia 30 września 2022 r.  

w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu 

grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty 

PPGR” 

 Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559 z póź. zm.) oraz § 13 umowy o powierzenie grantu nr 2623/2022 w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój 

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, działania 

5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej 

realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym 

– Granty PPGR”  zarządzam, co następuje:  

§ 1. Wprowadza do stosowania „Procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu 

grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, 

stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Gminy.  

§ 3. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt 

Andrzej Humienny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                      .Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19 
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 77/22   

        Wójta Gminy Nowy Dwór   

                                                                                                             z dnia 30 września 2022 r 

 

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU 

GRANTOWEGO –„WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W 

ROZWOJU CYFROWYM –GRANTY PPGR” 

 

Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Nowy Dwór do 

realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

1. Projekt zakłada nabycie i przekazanie przez Gminę Nowy Dwór sprzętu 

komputerowego uprawnionym wnioskodawcom tj. członkom rodziny w linii prostej, osoby 

zatrudnionej w zlikwidowanych PGR na podstawie złożonych oświadczeń oraz innych 

dokumentów pozytywnie zweryfikowanych zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu Konkursu 

Grantowego. 

2. Sprzęt komputerowy jest przeznaczony na realizację zadania związanego z edukacją 

zdalną dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji PGR, którzy nie otrzymali 

tożsamego wsparcia z innych działań przeznaczonych do ograniczenia i niwelacji skutków 

pandemii COVID-19. 

3. Każda uprawniona osoba otrzymuje sprzęt komputerowy na podstawie złożonego w 

Urzędzie Gminy w Nowym Dworze wniosku wraz z oświadczeniami i innymi wymaganymi 

dokumentami. 

4. Przekazanie sprzętu jest dokonywane nieodpłatnie na podstawie Umowy darowizny 

sprzętu komputerowego wraz z Protokołem zdawczo-odbiorczym. 

5. Przekazany sprzęt staje się własnością Wnioskodawcy – Obdarowanego, który jest 

odpowiedzialny za jego odpowiednie utrzymanie, konserwację, a przede wszystkim użycie 

zgodnie z przeznaczeniem przez osobę – wskazaną w oświadczeniu dla rodzica/opiekuna 

prawnego (Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu Grantowego) lub w oświadczeniu ucznia 

szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu 

Grantowego).  Obdarowanemu nie wolno usuwać oznaczeń (logo), symboli, naklejek 

dotyczących realizowanego projektu lub identyfikujących komputer. 

6. Wnioskodawca – Obdarowany jest materialnie odpowiedzialny za uszkodzenie czy 

utratę sprzętu, które nie jest objęte gwarancją lub niewynikające z użytkowania zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 



 

7. Wnioskodawca przy odbiorze sprzętu podpisuje oświadczenie (załącznik nr 1), że 

przedmiot darowizny będzie w jego użytkowaniu, co najmniej do końca 2024 roku oraz, że 

będzie składał oświadczenia potwierdzające, że przedmiot darowizny jest w jego posiadaniu 

(załącznik nr 2). 

8. Obowiązkiem wnioskodawcy – Obdarowanego jest składanie oświadczeń (załącznik 

nr 2) zgodnie z harmonogramem składania oświadczeń. Harmonogram znajduje się na 

załączniku nr 1 i 2).  

9. Oświadczenia należy składać w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Nowy Dwór, 

ul.Plac Rynkowy 21, 16-205  Nowy Dwór osobiście, poprzez wysłanie pocztą tradycyjną lub 

pocztą elektroniczną na adres; ugnowydwor@gmail.com W przypadku niezłożenia niniejszego 

oświadczenia wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia w terminie wyznaczonym 

przez Urząd Gminy.  

10. Gmina Nowy Dwór ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do 

oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty 

zakończenia projektu (co najmniej do końca 2024 roku), w terminie wskazanym przez Wójta 

Gminy Nowy Dwór. 

 

 

Wójt 

Andrzej Humienny 
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Załącznik nr 1 Oświadczenie do procedury monitorowania utrzymania efektów projektu 

grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  

 

                                                                 Nowy Dwór, dnia ……….………………… 2022 r.  

 

…………………………….  
             (imię i nazwisko)  

 

…………………………….  
                (adres e-mail)  

 

…………………………….  
                 (telefon)  

 

OŚWIADCZENIE  

W związku z podpisaną umową darowizny i protokołem przekazania sprzętu w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i realizacją projektu grantowego 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” obdarowany 

oświadcza, że przedmiot darowizny będzie w jego użytkowaniu, co najmniej do końca 2024 

roku i zgodnie z poniższym harmonogramem, złoży Darczyńcy pisemne oświadczenie 

potwierdzające, że przedmiot darowizny jest w jego posiadaniu, a w przypadku powstania 

wątpliwości, okaże sprzęt darczyńcy. 

 

 

               HARMONOGRAM SKŁADANIA  OŚWIADCZEŃ 

 

             Numer oświadczenia 

 

 

Termin złożenia oświadczenia 

                       1/ 2023 

 

            Od 1 do 31 marca 2023 r 

                       2/ 2024 

 

            Od 1 do 31 grudnia 2024 r. 

 

                                                                        …………………………………………..  

                                                     (za obdarowanego) 

 

 

Oświadczenie jest potwierdzeniem utrzymania efektów projektu grantowego pn. ”Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 OŚ  Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia RECAT-EU działanie 5.1 rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 
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Załącznik nr 2  Oświadczenie do procedury monitorowania utrzymania efektów projektu 

grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  

 

OŚWIADCZENIE  

 

W związku z otrzymaniem sprzętu komputerowego ………………………… w ramach 

Projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 

Granty PPGR”, ja niżej podpisany/na …..……………………………………… oświadczam, 

że użytkuję sprzęt - nr seryjny …………………………………………… zgodnie z jego 

przeznaczeniem jako Obdarowany.  

 

 

                                                               ……………………………………………………………. 

                                                                                                  Miejscowość, data i podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie jest potwierdzeniem utrzymania efektów projektu grantowego pn. ”Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 OŚ  Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia RECAT-EU działanie 5.1 rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 
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