
 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr B.0050.336.2022 

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 

z dnia 18 listopada 2022 roku 

 

w sprawie procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego 

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

w Gminie Ożarów Mazowiecki 

 

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

z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

 

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

w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Ożarów Mazowiecki na podstawie Umowy  

o powierzenie grantu nr 312/2022 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 Ożarów Mazowiecki 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 Ożarów 

Mazowiecki stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 

 

§ 3 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego. 

 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

BURMISTRZ 

/-/ 

Paweł Kanclerz 
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Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr B.0050.336.2022 

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 

z dnia 18 listopada 2022 roku 
 

Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego – pn. „Wsparcie dzieci  

z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w Gminie Ożarów Mazowiecki  

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. 

 

Niniejszy dokument stanowi procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu Cyfrowa Gmina -

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

1) Projekt zakłada nabycie i nieodpłatne przekazanie przez Gminę Ożarów Mazowiecki 

komputerów wraz z oprogramowaniem uprawnionym Beneficjentom Ostatecznym  

tj. członkom rodziny w linii prostej osoby, która była zatrudniona w zlikwidowanych 

Państwowych Gospodarstwach Rolnych, na podstawie złożonych oświadczeń oraz innych 

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

Grantowego. 

2) Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom/opiekunom prawnym/pełnoletnim uczniom na 

podstawie Umowy darowizny. 

3) Komputery 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. 

4) Przekazany sprzęt staje się własnością beneficjenta Ostatecznego, jednakże jest on 

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 pełnoletniość (załącznik Nr 8 do Regulaminu Konkursu 

Grantowego). 

5) Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu 

komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego 

użytkowania. 

6) Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń w przypadku otrzymania sprzętu zobowiązuje się do 

okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego 

przeznaczenia przez okres 2 lat od dnia akceptacji rozliczenia końcowego przez Grantodawcę. 

7) Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do składania pisemnych sprawozdań  

z utrzymania trwałości projektu tj. oświadczeń o wykorzystaniu sprzętu zgodnie  

z przeznaczeniem, nie rzadziej niż co 12 miesięcy począwszy od dnia przekazania sprzętu,  
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w terminie wskazanym przez Gminę Ożarów Mazowiecki. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 

Nr 1 do procedury monitorowania. 

8) Gmina Ożarów Mazowiecki ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do 

oględzin stanu technicznego i sprawdzenia realizacji celu dla jakiego nastąpiła darowizna przez 

okres 2 lat od daty zakończenia projektu, w terminie wskazanym przez Gminę Ożarów 

Mazowiecki. 

9) W przypadku nieutrzymania efektów Projektu przez Beneficjenta Ostatecznego, niezłożenia 

przez niego sprawozdań, o których mowa pkt. 7) i jeżeli spowoduje to nałożenie na Gminę 

Ożarów Mazowiecki korekty finansowej przez Grantodawcę, Beneficjent Ostateczny będzie 

zobowiązany do zwrotu Gminie Ożarów Mazowiecki równowartości korekty finansowej wraz  

z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych do wysokości odpowiadającej wartości 

przedmiotu darowizny w dniu jej udzielenia.  

10) Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do zwrotu wartości otrzymanego sprzętu 

komputerowego wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych do wysokości 

odpowiadającej wartości przedmiotu darowizny w dniu jej udzielenia w przypadku 

niedotrzymania wymaganego okresu zachowania efektów projektu tj. przez okres 2 lat od 

zakończenia projektu, w szczególności w przypadku zbycia, przekazania do użytku osobom 

trzecim lub nieokazania na żądanie w celu weryfikacji stanu technicznego oraz realizacji celu 

darowizny w terminie wskazanym przez Gminę Ożarów Mazowiecki. 
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Załącznik nr 1  

do Procedury monitorowania utrzymania efektów  

projektu grantowego – pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 

 w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w Gminie Ożarów Mazowiecki 

 

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

(data, miejscowość) 

.......................................................... 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/ 

pełnoletniego ucznia składającego oświadczenie) 

.......................................................... 
(adres zamieszkania) 

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

 

Sprawozdanie z monitorowania sposobu korzystania z przedmiotu darowizny 

 

        W związku z darowizną komputera typu laptop marki ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-

BQ1674RA z oprogramowaniem Libre Office w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci  

z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oświadczam, że: 

 

komputer o numerze seryjnym ........................................................................................................................ 

przekazany dla ................................................................................................................................................. 

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

(imię i nazwisko dziecka/pełnoletniego ucznia, adres zamieszkania) 

 

przez Gminę Ożarów Mazowiecki na podstawie umowy darowizny nr ..................................................  

z dnia .............................., utrzymywany jest w należytym stanie technicznym oraz użytkowany zgodnie  

z celami darowizny. Komputer nie został zbyty, przekazany do używania osobom trzecim.  

Jednocześnie oświadczam, że Obdarowany nie otrzymał tożsamego wsparcia z innych działań 

przeznaczonych do ograniczenia i niwelacji skutków pandemii COVID-19. 

 

 

 

………………………………… 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 

pełnoletniego ucznia) 


