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Zarządzenie nr 228 

Wójta Gminy Michałowice 

z dnia  3 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa 

w Projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice„ 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) w celu realizacji projektu pn 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice„  o numerze 

POIG.08.03.00-14-220/13 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie 

innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

` Wprowadzam do stosowania Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie pn. 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice„ w brzmieniu 

stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi projektu.   

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

/-/ Wójt Gminy Michałowice 
Krzysztof Grabka 
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Załącznik do Zarządzenia nr 228 Wójta Gminy Michałowice. z dnia 3.12.2013 r 

 w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa 
w Projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice„ 

 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  
pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice„ 

Numer projektu: POIG.08.03.00-14-220/13 

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-220/13-00 

w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion  
Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności 

gospodarki Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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 I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji Beneficjentów 
ostatecznych do Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Michałowice„ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.  

 
§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Michałowice„ 
2) Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Gminę Michałowice 
3) Beneficjencie ostatecznym – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną 

 do uczestnictwa w Projekcie, korzystającą ze wsparcia oferowanego w ramach 
Projektu. 

 
§ 3 

1.       Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice„ 
realizowany jest przez Gminę Michałowice w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększanie innowacyjności gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. 

2.       Celem głównym Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 118 
gospodarstw domowych z terenu gminy Michałowice zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz prowadzenie działań 
koordynacyjnych w następujących jednostkach podległych: 
1) Publiczna Biblioteka w Komorowie (ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów) 
2) Publiczna Biblioteka w Michałowicach (ul. Raszyńska 34, 05-816 

Michałowice) 
3) Filia biblioteki Michałowice w Nowej Wsi (Nowa Wieś, ul. Główna 52 a,  

05-806 Komorów) 
4) Gminne Centrum Wolontariatu (Opacz Kolonia, ul. Ryżowa 90 

05-816 Michałowice) 
3.       Projekt będzie obejmował następujące typy działań: 

1)       Zarządzanie projektem, 
2)       Promocja i informacja, 
3)       Zakup usługi dostępu do Internetu, 
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4)  Zakup i przekazanie komputerów beneficjentom ostatecznym oraz    
nświadczenie wsparcia i obsługi serwisowej. 

5)    Szkolenia dla beneficjentów ostatecznych 
6)    Prace adaptacyjne 

4.   Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Gminy w Regułach, ul. Aleja Powstańców 
Warszawy 1, tel 22 350 91 36,  pokój nr 108. 

  
II. Warunki uczestnictwa w Projekcie 

 
§4 

1.  Beneficjentami ostatecznymi mogą zostać:  
1) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające 

do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub spełniające kryterium 
dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń 
rodzinnych – 1 pkt, 

2) Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej 
uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, ( każde dziecko - 1 pkt), 

3) Rodziny zastępcze ( każde dziecko - 1 pkt). 
4) Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których 

przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku 
poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny 
wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie 
domowym publikowanym przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” ( każde 
dziecko – 1 pkt). 

2. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, w pierwszej kolejności 
zakwalifikują się do projektu osoby które mają co najmniej jedno dziecko, następnie 
będzie brana pod uwagę kolejność złożenia wniosku 
3. Beneficjenci, o których mowa w § 4 ust. 1 muszą spełniać następujące warunki:            
1) Spełniać minimum jeden z warunków określonych w § 4 ust 1 pkt 1-4, 
2) Posiadać miejsce  zamieszkania na terenie gminy Michałowice, 
3)  Nie posiadać komputera oraz dostępu do Internetu, 
4) Zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

  
III Proces rekrutacji 

 
§ 5 

1.  Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie dwuetapowo: 
1)    Pierwszy etap obejmować będzie nabór prowadzony przez Komisję Rekrutacyjną 
składającą się m.in z pracowników Urzędu Gminy Michałowice i Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej grupy potencjalnych Beneficjentów ostatecznych z terenu gminy 
Michałowice, spełniających kryteria określone w § 4. 
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2)  Drugi etap obejmować będzie: 
a)  weryfikację zgłoszeń do udziału w Projekcie pod kątem spełnienia kryteriów opisanych 
w § 4 oraz kompletności i poprawności dokumentów rekrutacyjnych.  
b)  utworzenie Listy Beneficjentów ostatecznych oraz Listy Rezerwowej. 
c)  poinformowanie osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału 
 w Projekcje i podpisanie umowy uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie 
 z Beneficjentami ostatecznymi Projektu. 
2. W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 118 Beneficjentów ostatecznych. 
3. Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec gminy Michałowice, rodzic lub 
opiekun prawny ucznia dostarczając do dnia 10 lutego 2014 r. dokumenty rekrutacyjne 
stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu:  
1)  Deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1 do regulaminu), 
2)  Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz z kserokopią dowodu 
osobistego, 
3)  Oświadczenie o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym (załącznik nr 3 do 
regulaminu) 
4)   Opinię  o udzielanych stypendiach socjalnych - dot. dzieci i młodzieży z rodzin 
 w trudnej sytuacji materialnej (załącznik nr 4 do regulaminu), 
5) Postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej – dotyczy rodzin zastępczych. 
6) Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające korzystanie  
ze świadczeń pomocy społecznej  lub świadczeń rodzinnych (załącznik nr 5 i 6 do 
regulaminu) 
4.  Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Urzędzie Gminy Michałowice, w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej www.michalowice.pl 

 
5. Wypełniony i podpisany przez Osobę Zgłaszaną lub w przypadku osób 
niepełnoletnich rodzica bądź opiekuna prawnego Formularz zgłoszenia do projektu, 
deklarację oraz wymagane załączniki należy złożyć w terminie od 30.12.2013 r. do 
10.02.2014 w Urzędzie Gminy w Regułach pokój nr 108 (1 piętro) lub przesłać pocztą 
do Urzędu Gminy Michałowice z dopiskiem: „Zgłoszenie do projektu Gminy 
Michałowice”. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą za datę zgłoszenia 
przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Gminy Michałowice.  
  
6. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy uzupełnić najpóźniej w ostatnim dniu 
rekrutacji. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane. 
7. Dodatkowo utworzona zostanie lista rezerwowa, w przypadku rezygnacji lub 
wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy 
rezerwowej.  
8. O zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnik będzie 
poinformowany pisemnie i telefonicznie.   
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9. Osobą uprawnioną do udzielania wszelkich informacji i odpowiedzi w sprawie Projektu 
jest Koordynator Projektu – Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców 
Warszawy 1, pok. 108 (1 piętro). 

  
IV Proces wdrażania projektu 

 
§ 6 

Beneficjent ostateczny lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic bądź opiekun prawny 
podpisze umowę użyczenia, w której zobowiąże się m.in. do: 

1) nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania przez okres 8 lat liczonego od daty 
przekazania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do 
Internetu, oraz zobowiąże się do pokrywania kosztów energii elektrycznej 
koniecznej do pracy ww. zestawu komputerowego; 

2) 2.użytkowania przekazanego sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  
i przyjęcia na siebie pełnej odpowiedzialności prawnej powstałej w wyniku 
działalności sprzecznej z przepisami prawa; 

3) dochowania należytej staranności w użytkowaniu powierzonego sprzętu,  
a w przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia wyrażenie zgody na dochodzenie 
przez Realizatora Projektu zwrotu kosztów koniecznych napraw lub zakupu 
nowego sprzętu; 

4) niezbywania i nieobciążania żadnym prawem otrzymanego sprzętu na rzecz osób 
trzecich, a w przypadku jego zbycia wyrażenie zgody na dochodzenie przez 
Realizatora Projektu zwrotu kosztów zakupu nowego sprzętu; 

5) udostępniania sprzętu na żądanie Realizatora Projektu w celu jego serwisowania  
i modernizacji, udziału w działaniach kontrolnych przeprowadzonych przez 
Realizatora Projektu; 

6) uczestnictwa w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi 
komputera i korzystania z Internetu. 

 
V Zasady rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie 

 
§ 7 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko 
w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy 
udział Uczestnika w Projekcie. 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia  
i zawierać powód rezygnacji. 

3. Beneficjent ostateczny zostanie wykluczony z uczestnictwa w Projekcie  
w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązań określonych w Deklaracji 
Uczestnictwa w Projekcie lub umowie uszczegóławiającej warunki uczestnictwa  
w Projekcie. 
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4.  W przypadku rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia Beneficjent ostateczny 
zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad 
zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji.  

5.   W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Beneficjenta 
ostatecznego z udziału w Projekcie w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy 
rezerwowej. 

 
VI Pozostałe postanowienia 

 
§8 

1.Regulamin obowiązuje od dnia podpisania w całym okresie realizacji Projektu. 
2.Wójt Gminy Michałowice zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym 

czasie. 
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. 
4.  Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w Projekcie nie przysługuje 

odwołanie.  
5.  Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Uczestnika Projektu zostaną określone 

w odrębnej umowie. 
 
 

Zał. nr 1: Deklaracja uczestnictwa w projekcie  
Zał. nr 2: Formularz zgłoszeniowy 
Zał. nr 3: Oświadczenie  
Zał. nr 4: Opinia o udzielonych stypendiach 
Zał. nr 5: Zaświadczenie z GOPS 
Zał. nr 6: Zaświadczenie z GOPS 
Zał. nr 7: Oświadczenie o wysokości dochodów  
Zał. nr 8: Zaświadczenie szkolne 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice„ 

Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na uczestnictwo  

 

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

/imię i nazwisko/ 

w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice„ 

realizowanym przez Gminę Michałowice ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” 
osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  
  

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do: 
 

1) Nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania i do korzystania zgodnie 
z przeznaczeniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem 
do Internetu przez okres realizacji projektu tj. 3 lata oraz 5 lat po zakończeniu 
realizacji projektu,  

2) Niezbywania i nieobciążania żadnym prawem otrzymanego sprzętu na rzecz osób 
trzecich,  

3) Udostępniania sprzętu na żądanie realizatora lub partnera projektu w celu jego 
serwisowania oraz przeprowadzenia kontroli,  

4) Uczestniczenia w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi 
komputera i korzystania z Internetu, 

5) Uczestniczenia w spotkaniach informacyjno-monitorujących przewidzianych 
podczas realizacji projektu, 

6) Wykorzystania otrzymanego wsparcia zgodnie z założeniami Działania 8.3 PO IG. 

 

……………………………………………………                   ……………………………………………………………… 
/miejscowość, data/                                                                                  /czytelny podpis Wnioskodawcy/* 

Uwaga: Złożenie deklaracji udziału w projekcie nie oznacza zakwalifikowania do udziału w projekcie,  
a szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w odrębnej umowie. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice„ 

1. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK 

Imię i nazwisko  

 

Data urodzenia  Miejsce 
urodzenia 

 

PESEL  Wiek  

Płeć  K                  

 M 

Rodzaj, seria i 
nr dokumentu 
tożsamości 

 

Adres zameldowania 

Rodzaj zameldowania  stałe                                    czasowe 

Ulica  Nr domu  Nr 
lokalu 

 

Miejscowość  Kod 
pocztowy 

 Poczta  

Adres zamieszkania1 

Ulica  Nr domu  Nr 
lokalu 

 

Miejscowość  Kod 
pocztowy 

 Poczta  

Dane kontaktowe 

Tel. 
stacjonarny 

 Tel. komórkowy  
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Adres  e-
mail 

 

Krótkie uzasadnienie udziału w projekcie 

 

 

 

 

 

 

 

2. DANE  DZIECKA ZGŁASZANEGO DO PROJEKTU 

Imię i nazwisko  

 

Data urodzenia  Miejsce  

PESEL  Wiek  

Płeć  K                  M Siedziba szkoły, do 
której uczęszcza 
uczeń 

 

Rodzaj szkoły do której uczęszcza  podstawowa                       gimnazjum   

  ponadgimnazjalna 

Adres zameldowania dziecka 

Rodzaj zameldowania  stałe                                    czasowe 

Ulica  Nr domu  Nr 
lokalu 

 

Miejscowość  Kod 
pocztowy 

 Poczta  



 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” 

 

                                     

Adres zamieszkania1 

Ulica  Nr domu  Nr 
lokalu 

 

Miejscowość  Kod 
pocztowy 

 Poczta  

Oświadczenie o niepełnosprawności2 

Stopień 
niepełnosprawności 

ZNACZNY              UMIARKOWANY                     

LEKKI 

 WAZNE DO 
…………………………… 

 BEZTERMINOWE 

Orzeczenie o 
niepełnosprawności 

 WAŻNE DO…………………………….                                                      
BEZTERMINOWE 

Rodzaj 
niepełnosprawności 

 schorzenie narządu ruchu               upośledzenie umysłowe            

 schorzenie narządu wzroku            inne (proszę wpisać jakie)  
…………………………………………..                         

 schorzenie narządu słuchu          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenia: 
 

1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553 z poźn. zm./ oświadczam, że wszystkie dane 
zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 

2. Oświadczam, że w moim gospodarstwie domowym nie ma komputera i nie ma dostępu do 
Internetu. 

3. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” , akceptuję jego 
postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

4. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że niniejszy Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

5. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń 
niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. 



 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” 

 

                                     

6. Wyrażam zgodę na bezpłatne zamontowanie zestawu komputerowego i zestawu do odbioru 
Internetu. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji Uczestnictwa oraz Formularza 
Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu. 

8. Przyjmuję do wiadomości, że decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie służy 
od niej odwołanie. 

9. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., /Dz. U. nr 133 poz. 
883 z późn. zm./ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
procesu  rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”, realizowanego 
przez Gminę Michałowice w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do przetwarzanych przez realizatorów 
projektu moich danych osobowych wraz z prawem do żądania ich zmian, uzupełnienia lub 
usunięcia.  
 

 

……………………………………………..                     …………………………………………………………………… 
   /miejscowość, data/                                                                      /czytelny podpis Wnioskodawcy/* 
 

 
1 wypełnić tylko w przypadku gdy jest inny niż adres zameldowania 
2  wypełnić jeśli dotyczy (jeśli dotyczy należy załączyć kserokopię orzeczenia) 
3 niepotrzebne skreślić 
 
Uwaga: do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego Wnioskodawcy 

 

 



 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” 

 

              

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

Data: 

Oświadczenie 

Niniejszym oświadczam, iż moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa wiek Miejsce pracy/nauki 

1  
 

Wnioskodawca   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

  

………………………….. 

                     (podpis  czytelny wnioskodawcy) 

 



 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu 

Data: 

 

OPINIA  

o udzielonych stypendiach socjalnych 

W związku z ubieganiem się o udział w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 

Gminie Michałowice” 

 Pana/Pani 

……………….……………………………………………………….………….……………………
     imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego , adres zamieszkania 

rekomenduję  

……………….……………………………………………………….………….……………………
     imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania 

 

do udziału w w/w projekcie.  

Uczeń…………………………………………………….. otrzymuje stypendium socjalne. 

Uzasadnienie: 

     

 

       …………………………….. 

 (podpis i pieczęć ) 



 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” 

 

             

 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu 

 

Data: 

 

ZAŚWIADCZENIE 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice potwierdza, iż (imię i nazwisko, miejsce 

zamieszkania): 

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

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

korzysta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice  ze  wsparcia w systemie 

świadczeń rodzinnych. 

 

Zaświadczenie wydawane jest na potrzeby procesu rekrutacji do projektu „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” 

 

 

  

 ………………………….. 

  (podpis i pieczęć) 



 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” 

 

 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu 

 

Data: 

 

ZAŚWIADCZENIE 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice potwierdza, iż (imię i nazwisko, miejsce 

zamieszkania): 

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

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

korzysta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ze wsparcia w ramach 

systemu pomocy społecznej w następującej formie 

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

 

Zaświadczenie wydawane jest na potrzeby procesu rekrutacji do projektu „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” 

 

 

  

 ………………………….. 

  (podpis i pieczęć) 



 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” 

 
 

 

 

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 

Ja, niżej podpisany(a) ................................................................................... zamieszkały(a) 

adres)....................................................................................................... legitymujący(a) się 

dowodem osobistym (seria i nr )………………………………………………....….. 

Oświadczam, że spełniam kryteria dochodowe upoważniające mnie wzięcia udziału w projekcie.*             
Mój przeciętny miesięczny dochód  na jednego członka rodziny w 2012r wynosił...............................zł 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. Kodeks karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553 z poźn. zm./ potwierdzam własnoręcznym podpisem 
prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu. 

*Wsparcie może być udzielone: 

1) Gospodarstwom domowym spełniającym warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu 
pomocy społecznej (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm., 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych 
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2009 r. Nr 127 poz. 992.), to 
jest: (weryfikacja nastąpi na podstawie zaświadczenia  o korzystaniu ze świadczeń z GOPS w Michałowie) 
a) Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł netto; – 
ustalonym zgodnie z ustawa o pomocy społecznej lub 
b) Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456,00 zł netto; lub 
c) Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej 
„kryterium dochodowym rodziny”, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów 
wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub innych okoliczności 
uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 
2) Gospodarstwom domowym spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w 
ramach systemu świadczeń rodzinnych tj. 539 zł netto na osobę w rodzinie. 
3) Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania 
stypendiów socjalnych (kryteria dochodowe 456 zł netto/osobę). (weryfikacja nastąpi na podstawie opinii o 
udzielonych stypendiach socjalnych) 
4) Rodziny zastępcze  bez względu na dochody 
5) dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny 
dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż 
ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie 
domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2012 wynosi 
1270,28 zł). (weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia o dochodach) 
……………………………                                ….....................……………………………             
/miejscowość, data/                                                                                        /czytelny podpis Wnioskodawcy/ 

 



 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” 

 

                                         „ 

 

 
Załącznik nr 8 do Regulaminu 

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

pieczęć szkoły                 miejscowość, data 

ZAŚWIADCZENIE 

Zaświadcza się, że uczeń/uczennica …………………………........………….......... urodzony/a dnia 

............................................. w …………….....................……...... w roku szkolnym 2012/2013 jest  

uczniem / uczennicą klasy …………… szkoły  (nazwa) ………………………................................. 

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

Wyżej wymieniony uczeń uzyskał z ostatniego semestru  średnią ocen wynoszącą: * 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................  

*) należy podać średnią ocen liczoną jak do świadectwa z paskiem z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku; przykładowo, gdy średnia ocen wynosi 4,5 należy wpisać 4,50 . W przypadku uczniów gdzie ocena 
semestralna jest opisowa , należy podać  opis 

………………………………............... 

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej do 
wystawienia zaświadczenia) 

Zaświadczenie wydawane jest na potrzeby rekrutacji do projektu. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Michałowice”. Do projektu mogą zgłaszać się dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w 
których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok  udziału w projekcie 
był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w 
gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”  




