
ZARZĄDZENIE 126/2022  

WÓJTA GMINY IŁÓW  

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

w sprawie procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie 

dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w Gminie Iłów 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 

559 z późn. zm.) w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

 W związku z realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym –„Granty PPGR” w Gminie Iłów zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 2367 /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 dotycząca realizacji projektu 

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

Iłów zobowiązuje się do opracowania oraz wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów 

projektu przez okres 2 lat od jego zakończenia. 

§ 2. 

Procedura weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin 

popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w Gminie Iłów stanowi załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

Wójt Gminy Iłów 

/-/  Jan P. Kraśniewski 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik do zarządzenia Nr 126/2022  

Wójta Gminy Iłów  

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

 

 

 

Procedura weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego  

„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –  

„Granty PPGR” w Gminie Iłów 

 

1. Niniejsza procedura określa zasady weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego 

„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” (dalej: „Projekt”). 

2. Rodzice, opiekunowie prawni bądź osoby pełnoletnie, które podpisały umowę darowizny sprzętu 

komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami w ramach Projektu mają 

obowiązek składania co najmniej dwukrotnie przez okres 2 lat od zakończenia Projektu oświadczenia 

o posiadaniu otrzymanego sprzętu ( dalej „Okres monitorowania”).  

3. Posiadanie otrzymanego w drodze darowizny sprzętu oznacza jego niezbywanie na osoby trzecie 

oraz przeznaczenie do wyłącznego użytku dla wskazanego w umowie ucznia.  

4. Oświadczenia należy dostarczać do siedziby Urzędu Gminy Iłów, ul. Płocka 2, 96-520 Iłów, bądź 

na adres email: sekretariat@ilow.pl w następujących terminach: 

a) w okresie 1-30.12.2023 r. 

b) w okresie 1-30.12.2024 r. 

5. Niezłożenie oświadczenia we wskazanych terminach skutkować będzie wystosowaniem wezwania 

do przedłożenia w ciągu 7 dni oświadczenia wraz z udokumentowaniem fotograficznym posiadanego 

sprzętu.  

6. Gmina Iłów zastrzega sobie prawo do kontroli przekazanego sprzętu w miejscu jego użytkowania w 

dowolnym czasie w okresie monitorowania Projektu .  

7. Przez cały okres monitorowania przekazany sprzęt musi być oznaczony symbolami Projektu, 

którymi został oznaczony przez Gminę Iłów w dniu jego wydania i podpisania umowy darowizny.  

8. Oświadczenie o posiadaniu sprzętu stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej Procedury.  

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 1 do  

 Procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego  

„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –  

„Granty PPGR” w Gminie Iłów 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

Dane rodzica/opiekuna prawnego 

dziecka 

Gmina Iłów  

ul. Płocka 2  

96-520  Iłów 

 

OŚWIADCZENIE 

W związku § 3 Umowy darowizny zawartej w dniu 12.12.2022r. 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 dotycząca 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. 

 

 

……………………………………… 

Data, miejscowość i podpis 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 2 do   

 Procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego  

„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –  

„Granty PPGR” w Gminie Iłów 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

Dane pełnoletniego ucznia 

Gmina Iłów  

ul. Płocka 2  

96-520  Iłów 

 

OŚWIADCZENIE 

W związku § 3 Umowy darowizny zawartej w dniu 12.12.2022r. 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 dotycząca 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. 

 

 

 

……………………………………… 

Data, miejscowość i podpis 

 


