
ZARZĄDZENIE NR III.464.2022 
WÓJTA GMINY SULIKÓW 

z dnia 20 września 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego Cyfrowa 
Gmina - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w Gminie 

Sulików 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz na podstawie §4 pkt. 9 Regulaminu Konkursu Grantowego 
Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR", Oś V. 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 2014 - 2020, zarządzam co następuje: 

§ 1. Wprowadza się procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego Cyfrowa Gmina - 
"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR", stanowiącą załącznik do 
niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Sulików. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

   

Wójt Gminy Sulików 
 
 

Robert Starzyński 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr III.464.2022 

Wójta Gminy Sulików 

z dnia 20 września 2022 r. 

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO 
CYFROWA GMINA - „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU 
CYFROWYM – GRANTY PPGR” W GMINIE SULIKÓW 

Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Sulików 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. Grantobiorcą w projekcie jest Gmina Sulików. 

2. Projekt zakłada nabycie i przekazanie przez Gminę Sulików sprzętu komputerowego uprawnionym 
Wnioskodawcom, tj. członkom rodziny w linii prostej, osoby zatrudnionej w zlikwidowanym PGR na 
podstawie złożonych oświadczeń oraz innych dokumentów pozytywnie zweryfikowanych zgodnie z § 
4 ust. 14 Regulaminu Konkursu Grantowego. 

3. Sprzęt komputerowy jest przeznaczony na realizację zadań związanych z edukacją zdalną dzieci z rodzin 
z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji PPGR, którzy nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia 
w roku 2020 i 2021 komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków 
publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu tych kosztów, lub dofinansowania tych 
rzeczy. 

4. Przekazywanie sprzętu komputerowego jest dokonywane nieodpłatnie na podstawie Umowy darowizny 
(zawartej pomiędzy Gminą Sulików a obdarowanym) wraz z Protokołem zdawczo – odbiorczym. 

5. Przekazany sprzęt staje się własnością obdarowanego. Obdarowany jest odpowiedzialny za odpowiednie 
utrzymanie, konserwację, a przede wszystkim użycie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem przez osobę wskazaną 
w Umowie darowizny. 

6. Obdarowany jest materialnie odpowiedzialny za utratę sprzętu bądź jego uszkodzenie, które nie jest 
objęte gwarancją lub wynika z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. 

7. Obowiązkiem obdarowanego jest składanie oświadczeń przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu 
(zakończenie projektu rozumiane jako akceptacja wniosku o płatność Gminy Sulików). Oświadczenie zgodne 
z odpowiednim wzorem stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 niniejszej procedury, winno być złożone w terminie 
wskazanym w umowie darowizny. 

8. Gmina Sulików ma możliwość losowej weryfikacji sprzętu poprzez żądanie okazania sprzętu 
komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty 
zakończenia projektu, w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Sulików. 

9. Przez cały okres monitorowania przekazany sprzęt winien być oznaczony symbolami projektu, które to 
Gmina Sulików wyda wraz ze sprzętem przy podpisywaniu Umowy darowizny. 

 

   

Wójt Gminy Sulików 
 
 

Robert Starzyński 
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Załącznik Nr 1 do Procedury monitorowania 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO* O POSIADANIU I UŻYTKOWANIU 
OTRZYMANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 

Ja, niżej podpisany ................................................................................................................................. 

będący rodzicem / opiekunem prawnym* (imię i nazwisko ucznia) ....................................................... 

Oświadczam, że: 

1. sprzęt komputerowy (nazwa i numer seryjny) .................................................................................. 

przekazany przez Gminę Sulików na podstawie umowy darowizny nr ............................... z dnia 
................................. w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - "Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR", posiadam / nie posiadam* i użytkuję / nie użytkuję* 
zgodnie z założeniami projektu; 

2. sprzęt komputerowy jest utrzymywany w należytym stanie technicznym, jest kompletny i sprawny*; 

3. sprzęt komputerowy nie został sprzedany, oddany w użyczenie ani przekazany do używania osobom 
trzecim*. 

Przyczyny i okoliczności braku posiadania lub użytkowania sprzętu komputerowego (jeżeli dotyczy) 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 

* niepotrzebne skreślić 

...............................................................   ............................................................... 

(miejscowość, data)     (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

   

Wójt Gminy Sulików 
 
 

Robert Starzyński 
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Załącznik Nr 2 do Procedury monitorowania 

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA O POSIADANIU I UŻYTKOWANIU 
OTRZYMANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 

Ja, niżej podpisany ................................................................................................................................. 

Oświadczam, że: 

1. sprzęt komputerowy (nazwa i numer seryjny) .................................................................................. 

przekazany przez Gminę Sulików na podstawie umowy darowizny nr ............................... z dnia 
................................. w ramach projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR", posiadam / nie posiadam* i użytkuję / nie użytkuję* 
zgodnie z założeniami projektu; 

2. sprzęt komputerowy jest utrzymywany w należytym stanie technicznym, jest kompletny i sprawny*; 

3. sprzęt komputerowy nie został sprzedany, oddany w użyczenie ani przekazany do używania osobom 
trzecim*. 

Przyczyny i okoliczności braku posiadania lub użytkowania sprzętu komputerowego (jeżeli dotyczy) 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 

* niepotrzebne skreślić 

...............................................................   ............................................................... 

(miejscowość, data)     (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

   

Wójt Gminy Sulików 
 
 

Robert Starzyński 
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