
 

 

Olsztynek, dnia 22 listopada 2022 r. 

 

WRĘCZENIE LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW I TABLETÓW 
 

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 
 

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym  

– „Granty PPGR” 
 

Burmistrz Olsztynka informuje, że w dniu 6 grudnia 2022 r. od godz. 10.00 w sali widowiskowej 

(dawnej sali gimnastycznej) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku rozpocznie 

się wydawanie laptopów, komputerów i tabletów w ramach grantu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z 

rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. 
 

Sprzęt trafi do 442 uczniów zamieszkujących gminę Olsztynek, którzy uzupełnili dokumentację                       

w procesie weryfikacji (pod numerem telefonu 89 650 05 00 można uzyskać informację, czy 

zainteresowana osoba jest na liście).  
 

Rodzice i opiekunowie prawni, którzy składali wnioski grantowe w imieniu swoich dzieci, podpiszą                  

w tym dniu umowę darowizny wraz z protokołem przekazania, na podstawie której dzieci staną się 

właścicielami przekazywanych sprzętów.  

Uczniowie pełnoletni podpisują umowę darowizny wraz z protokołem przekazania i odbierają sprzęt 

samodzielnie. 
 

Aby odebrać sprzęt rodzice muszą na miejscu potwierdzić informację o numerze PESEL dziecka 

oraz przynieść ze sobą dowód osobisty (w celu potwierdzenia tożsamości). 

W przypadku opiekunów prawnych należy przedłożyć kopię odpisu postanowienia sądu 

ustanawiającego opiekuna. Istnieje możliwość podpisania umowy przez jednego z rodziców/opiekunów 

prawnych. 
 

Uczniowie pełnoletni podpisujący umowę darowizny powinni posiadać ze sobą dowód osobisty,                  

w celu potwierdzenia tożsamości. W przypadku nieobecności pełnoletniego ucznia może                                 

on upoważnić rodzica/opiekuna prawnego do podpisania i odbioru – wzór dostępny na stronach 

internetowych (olsztynek.pl oraz: https://zasipolsztynek.bip.gov.pl/granty-ppgr-projekt-dofinansowany-

przez-ue/granty-ppgr-wsparcie-dzieci-i-wnukow-bylych-pracownikow-pgr-w-rozwoju-cyfrowym.html). 
 

Jak każdy projekt unijny, ten również ma swoje szczególne wymagania. Uczniowie i uczennice muszą 

pozostać właścicielami otrzymanego sprzętu przez dwa lata i wykorzystywać go do celów związanych              

z nauką. Dodatkowo co 12 miesięcy, powinni składać do Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli                       

w Olsztynku informacje (oświadczenie) o posiadaniu komputera i wykorzystywaniu go zgodnie                               

z przeznaczeniem.  
 

Zapraszam do odbioru i żywię nadzieje, że wydawanie sprzętu informatycznego przebiegnie sprawnie. 
 

Sprzęt informatyczny nieodebrany w dniu 6 grudnia będzie można odebrać (po podpisaniu umowy 

darowizny wraz z protokołem przekazania) w siedzibie Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli                          

w Olsztynku w dniach pracy Zespołu w godz. 900-1400. 
           Burmistrz Olsztynka 


