
 
 

  
 
 

INFORMACJA 
Wójta Gminy Masłowice  

 
 

Dotyczy: „Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie 

dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

 
 

Wójt Gminy Masłowice informuje, iż Obdarowani w ramach projektu grantowego 

„Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zobowiązani są 

do złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego 

każdorazowo na koniec każdego roku kalendarzowego i koniec okresu utrzymania efektów 

projektu grantowego, według wzoru załączonego poniżej.  

Oświadczenie o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego 

za rok 2022 należy złożyć w terminie do 28 lutego 2023 r.  

Oświadczenia należy składać do: Pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 

Masłowice – osobiście lub wysłać pocztą. O dacie złożenia oświadczenia decyduje faktyczna data wpływu. 

W przypadku braku wykonania przez Obdarowanego zobowiązania o którym mowa powyżej 

Gmina Masłowice wezwie Obdarowanego do przedłożenia w ciągu 7 dni oświadczenia wraz z 

udokumentowaniem fotograficznym posiadanego sprzętu. 

Gmina Masłowice zachowuje również możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do 

oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia w okresie 2 lat od 

daty zakończenia projektu, w terminie i miejscu wskazanym przez Gminę. 

 

 

Bogusław Gontkowski 

Wójt Gminy Masłowice 

 
 
 
 



Załącznik nr 1 do procedury monitorowania 
utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie 
dzieci z rodzin Pegeerowskich w rozwoju cyfrowym      
– granty PPGR” 

 
……………………………………………………………..  

( miejscowość, dnia ) 

 
OŚWIADCZENIE 

o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu 
komputerowego 

 

Dane Obdarowanego: 
 

1. Imię i nazwisko Obdarowanego …………………………………………………………………………… 
 

2. Imię i nazwisko reprezentanta matki/ojca/opiekuna prawnego (jeśli dotyczy) .......... 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Niniejszym oświadczam, że posiadam/nie posiadam* i użytkuję/ nie użytkuję* sprzęt komputerowy 
przekazany przez Gminę Masłowice na podstawie umowy darowizny projektu grantowego 
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich   w   rozwoju   cyfrowym   –  granty   PPGR”   
zgodnie   z   przeznaczeniem ww. projektu. 

 
Opisać przyczyny i okoliczności braku posiadania lub użytkowania sprzętu komputerowego 
niezgodnie z przeznaczeniem i inne uwago dotyczące utrzymania efektów projektu grantowego 
(jeśli dotyczy) 

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

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

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

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego 
„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postepowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”, 

 
 
 
 

……………………………………………………. 
/czytelny podpis Obdarowanego/ 

• Niepotrzebne skreślić 

……………………………………………………. 
/czytelny podpis reprezentanta matki/ojca/opiekuna prawnego / 

Oświadczenie jest potwierdzeniem 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 oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odpowiedzialności za zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 


