
 

 

 
Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  

w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”- uzupełnienie wniosków 
 

W związku ze zmianą wytycznych Centrum Projektów Polska Cyfrowa w zakresie 
projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  
i trwającą weryfikacją wniosku o grant, złożonego przez Gminę Wronki, uprzejmie 
informujemy, iż wszystkie osoby (rodzice/opiekunowie prawni uczniów oraz osoby pełnoletnie, 
działające w imieniu własnym), które złożyły wnioski o przyznanie laptopa/komputera 
stacjonarnego/tabletu, proszone są o złożenie nw. dokumentów, potwierdzających dane 
zawarte w oświadczeniach. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy zatem o uzupełnienie nw. dokumentów: 
 

1) oświadczenie uzupełniające – zgodnie z załącznikiem nr 1, 
 

2) poświadczających fakt zatrudnienia krewnego dziecka w linii prostej  
w PPGR oraz jego zamieszkiwania w gminie lub miejscowości objętej PPGR 
(np. świadectwo pracy, umowa o pracę, książeczka/legitymacja ubezpieczeniowa  
z pieczątkami zakładu pracy, dowód osobisty potwierdzający zatrudnienie  
i/lub zamieszkanie w PPGR, dyplom potwierdzający fakt zatrudnienia w PPGR, 
zaświadczenie z ZUS/KOWR, książeczka zdrowia, karta z poradni ogólnej ośrodka 
zdrowia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych), 

 
3) poświadczających stopień pokrewieństwa dziecka z osobą wskazaną  

w oświadczeniu jako członek rodziny w linii prostej i pracującą niegdyś  
w zlikwidowanym PPGR (np. odpisy aktów stanu cywilnego: odpis aktu urodzenia 
dziecka, aktu małżeństwa rodziców, aktu zgonu - jeżeli krewny pracujący niegdyś  
w zlikwidowanym PPGR nie żyje, itp.), 
 

4) zaświadczenia ze szkoły, do której dziecko/osoba pełnoletnia uczęszcza, 
potwierdzające adres zamieszkania oraz nieotrzymania na własność lub w drodze 
użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego 
wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków 
publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów,  
lub dofinansowania zakupu tych rzeczy - zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 
UWAGA! Zgodnie z przekazanymi nowymi zaleceniami, za prawidłowo złożone 

uznaje się wyłącznie te wnioski, których zawartość została potwierdzona 

odpowiednimi dokumentami. Niedostarczenie ww. dokumentów i/lub brak 

potwierdzenia danych zawartych w oświadczeniu w oparciu o rejestry publiczne 

stanowiące zasób własny Gminy lub innych podmiotów publicznych, będzie 

skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia dla ucznia. 

 

 

 



 

 

 

 

Dokumenty należy przedłożyć: 

1) w sposób czytelny, 

2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2021 roku do godz. 15:30, 

3) w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miasta i Gminy Wronki,  

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki,  

4) w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę składającą 

oświadczenie. 

Poprzez potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” należy rozumieć  kserokopię dokumentu, 

zaopatrzonego w sposób czytelny na każdej zapisanej stronie: datą, miejscowością i podpisem 

wnioskodawcy. 

W przypadku złożenia oświadczeń na więcej niż jedno dziecko, należy złożyć komplet 

dokumentów dla każdego dziecka oddzielnie. 

Uzupełnienie wskazanych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia. 

Jednocześnie przypominamy, iż złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie 
skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 
§ 1 Kodeksu karnego. 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną dokumentacją dostępną na stronie 

internetowej Projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr 

 

 

Załączniki: 

1) oświadczenie uzupełniające 

2) zaświadczenie ze szkoły 
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