
ZARZĄDZENIE NR 181/2022 
WÓJTA GMINY WEJHEROWO 

z dnia 6 grudnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia procedury weryfikowania i monitorowania utrzymania efektów projektu 
grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w Gminie 

Wejherowo 

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1. W związku z realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym –Granty PPGR” w Gminie Wejherowo, zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 2787/2022 
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, Gmina Wejherowo zobowiązuje się do opracowania oraz 
wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od jego zakończenia. 

§ 2. Procedura weryfikowania i monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR” w Gminie Wejherowo, stanowi załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. funduszy zewnętrznych. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

Przemysław Kiedrowski 
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       Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 181/2022 

       Wójta Gminy Wejherowo 

        z dnia 6 grudnia 2022 r.  

 

Procedura weryfikowania i monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie 

dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Wejherowo 

 

1. Niniejsza procedura określa zasady weryfikowania i monitorowania utrzymania efektów 

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

PPGR” realizowanego 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.  

2. Grantobiorcą w projekcie pozostaje Gmina Wejherowo. 

3. Procedura ma weryfikować, czy osiągnięte zostały cele i rezultaty projektu. Przedmiotem 

monitoringu jest utrzymanie efektów projektu przez okres trwałości projektu.  

4. Trwałość projektu oznacza okres liczony od dnia otrzymania sprzętu komputerowego lub 

sprzętu internetowego wraz z dostępem do Internetu przez Wnioskodawcę  do dnia upływu 

2 lat od dnia zaakceptowania przez Operatora (Politechnika Łódzka) końcowego rozliczenia 

projektu. Data zakończenia okresu trwałości projektu zostanie podana do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Gminy Wejherowo pod adresem: www.ugwejherowo.pl 

po zaakceptowaniu rozliczenia projektu.  

5. Projekt grantowy zakłada nabycie, a następnie przekazanie nieodpłatnie przez Gminę 

Wejherowo uprawnionym Wnioskodawcom sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem oraz nabycie i przekazanie usługi dostępu do Internetu w przypadku, gdy 

Wnioskodawca w oświadczeniu wskazał na brak możliwości zapewnienia dostępu do 

Internetu. Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu przekazany zostanie osobom 

spełniającym kryteria określone w Regulaminie konkursu grantowego oraz zakwalifikowanym 

do udziału w przedmiotowym projekcie na podstawie umowy darowizny (wraz z protokołem 

zdawczo-odbiorczym). 

6. Sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu są przeznaczone na realizację zadania 

związanego z edukacją zdalną dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji 

Państwowych Gospodarstw Rolnych, które nie otrzymały tożsamego wsparcia z innych 

działań przeznaczonych do ograniczenia i niwelacji skutków pandemii COVID-19.  
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7.  Po zawarciu umowy właścicielem sprzętu staje się Wnioskodawca, którego obowiązkiem jest 

utrzymanie sprzętu w należytym stanie technicznym, a przede wszystkim użytkowanie 

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

prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Wnioskodawca, któremu 

przekazana zostaje usługa dostępu do Internetu odpowiedzialny jest za korzystanie z niej 

zgodnie z przeznaczeniem.  

8.  Obdarowany zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu w okresie 

trwałości projektu z przyczyn leżących po stronie Obdarowanego i nieobjętych gwarancją, 

zobowiązuje się on do odkupienia nowego sprzętu o nie gorszych parametrach.   

9. Wnioskodawca w okresie trwałości nie może zbyć sprzętu komputerowego, oddać 

w użyczenie lub przekazać do użytku osobom trzecim, pod rygorem odpowiedzialności 

karnej.  

10. W celu monitorowania utrzymania efektów projektu rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń  

po otrzymaniu sprzętu komputerowego w okresie trwałości projektu zobowiązuje się do 

składania pisemnych oświadczeń o posiadaniu otrzymanego sprzętu (zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik do niniejszej procedury). Oświadczenia należy dostarczać do siedziby 

Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo w następujących 

terminach: 

a) w okresie 1-30.06.2023 r. 

b) w okresie 1-30.06.2024 r. 

c) 30 dni od dnia zakończenia trwałości projektu. 

11. Niezłożenie oświadczenia we wskazanych terminach skutkować będzie wystosowaniem 

wezwania do przedłożenia, w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania, oświadczenia wraz 

z udokumentowaniem fotograficznym posiadanego sprzętu. W przypadku niedotrzymania 

terminu należy stawić się ze sprzętem w Urzędzie Gminy w Wejherowie. 

12. W celu weryfikowania i monitorowania utrzymania efektów projektu Gmina Wejherowo 

zastrzega sobie dodatkowo prawo do kontroli przekazanego sprzętu w miejscu jego 

użytkowania, w dowolnym czasie w okresie trwałości projektu.  

13. Ze stawiennictwa Obdarowanego lub z przeprowadzonych oględzin stanu technicznego 

sprzętu komputerowego sporządzony jest protokół.  

14. Wnioskodawca zobowiązany jest powiadomić Gminę Wejherowo o okolicznościach mających 

wpływ na niezachowanie efektów projektu w okresie trwałości, np. o zniszczeniu sprzętu, 

o zmianie miejsca zamieszkania. 
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15. Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu wartości otrzymanego sprzętu komputerowego 

lub sprzętu komputerowego wraz z usługą dostępu do Internetu wraz z odsetkami 

w przypadku niedotrzymania wymaganego okresu zachowania efektów projektu, 

w szczególności w przypadku zbycia, wynajęcia, przekazania do użytku osobom trzecim lub 

nieokazania na żądanie Gminy Wejherowo, w celu weryfikacji stanu technicznego oraz 

właściwego przeznaczenia, we wskazanym terminie.  

16. Przez cały okres trwałości przekazany sprzęt musi być oznaczony symbolami projektu, 

którymi został oznaczony przez Gminę Wejherowo w dniu jego wydania i podpisywania 

umowy darowizny. 

17.  Oświadczenie o posiadaniu sprzętu oraz zapewnieniu dostępu do Internetu stanowi załącznik 

nr 1 i nr 2 do niniejszej Procedury. 
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Załącznik Nr 1 

do Procedury weryfikowania i monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 

„Granty PPGR” w Gminie Wejherowo 

 

Imię i nazwisko pełnoletniego ucznia: 

………………………………………… 

 

 

 

Gmina Wejherowo 

ul. Transportowa 1 

84-200 Wejherowo 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ 

 

 Na podstawie § 3 Umowy darowizny zawartej w dniu………………………… 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” 

ja niżej podpisany/na…………………………………………………………….., oświadczam, iż 

użytkuję sprzęt komputerowy nr seryjny …….............…………..otrzymany w ramach ww. umowy 

darowizny, zgodnie z jego przeznaczeniem, jako Obdarowany.  

 

 Ponadto oświadczam, iż ww. sprzęt komputerowy jest utrzymywany w należytym stanie 

technicznym, nie został sprzedany, oddany w użyczenie ani przekazany do użytkowania osobom 

trzecim.  

 

        ……………………………………… 

         
Data, miejscowość i podpis  
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Dot. Wnioskodawców, którzy wskazali na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do 

Internetu. 

 

Oświadczam, że usługa zapewniająca dostęp do Internetu na sprzęcie zakupionym w ramach projektu 

wykorzystywana jest zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usług 

telekomunikacyjnych.   

  

 

        ……………………………………… 

         
Data, miejscowość i podpis  
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Załącznik Nr 2 

do Procedury weryfikowania i monitorowania utrzymania  efektów projektu grantowego 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 

Granty PPGR” w Gminie Wejherowo 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:  

………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka:  

………………………………… 

 

         Gmina Wejherowo 

         ul. Transportowa 1 

         84-200 Wejherowo 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 Na podstawie § 3 Umowy darowizny zawartej w dniu………………………… 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” 

ja niżej podpisany/na…………………………………………………………….., 

oświadczam, iż moje dziecko ……………………………………………użytkuje sprzęt komputerowy 

nr seryjny …….............…………..otrzymany w ramach ww. umowy darowizny, zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jako Obdarowany.  

 

 Ponadto oświadczam, iż ww. sprzęt komputerowy jest utrzymywany w należytym stanie 

technicznym, nie został sprzedany, oddany w użyczenie ani przekazany do użytkowania osobom 

trzecim.  

 

        ……………………………………… 

         
Data, miejscowość i podpis  
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Dot. Wnioskodawców, którzy wskazali na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do 

Internetu. 

 

Oświadczam, że usługa zapewniająca dostęp do Internetu na sprzęcie zakupionym w ramach projektu 

wykorzystywana jest zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usług 

telekomunikacyjnych.   

 

        ……………………………………… 

         
Data, miejscowość i podpis  
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