
  ……………………………...                                               ………………., ………………………
/ imię i nazwisko/.                                                                                                                         / miejscowość/                                 / data /

……………………………….
/ adres /

…………………………..

…………………………..
/ numer telefonu /

…………………………..
         / imię i nazwisko ucznia /

………………………….
               /nazwa szkoły /

    W  związku  ze  zmianą  wytycznych  w  zakresie  programu  „Wsparcie  dzieci  z  rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  proszę  o uzupełnienie wniosku o poniższe
oświadczenie wraz z koniecznymi dokumentami wynikającymi z regulaminu:

                                                   OŚWIADCZENIE

W  związku  ze  złożonym  wnioskiem  do  programu: Cyfrowa Gmina  „Granty  PPGR” 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

oświadczam, że:

1) miejsce zamieszkania ucznia w gminie, w której funkcjonował były PPGR :
………………………………………..……………………………………………………………..

(dokładny adres zamieszkania )

2) pokrewieństwo ucznia w linii prostej do pracownika byłego PPGR (dziadek,babcia/ pradziadek,
prababcia):

Oświadczam, że …………………………………………………. ,   ...………………………………
( imię i nazwisko)                                                                     ( data urodzenia )

………………………………..  jest     ………………………………………………………………,
                   ( imię ojca )                                                     ( stopień  pokrewieństwa – dziadek/ babcia, pradziadek / prababcia)

dla ucznia ubiegającego się o wsparcie w programie.

Uwaga:
W razie braku możliwości potwierdzenia pokrewieństwa pracowników byłych PPGR na podstawie powyższych danych , Gmina
Wołczyn może żądać przedstawienia np. odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów zgonu etc.)



3) potwierdzenie faktu zatrudnienia w PPGR (rodzaj dokumentu):…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

( pełna nazwa PPGR)

Fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym
Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR polega na przedstawieniu np.: zaświadczenia o
zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z byłego PPGR, legitymacja służbowa, odcinki list
płac/wynagrodzeń byłych pracowników PPGR, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot.
świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR, dokumenty pochodzące z
Archiwum Państwowego w Opolu lub z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR i inne).

4) potwierdzenie otrzymania/nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia sprzętu
komputerowego (np. w ramach programu „Zdalna szkoła” „Zdalna szkoła +”)

Zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko się uczy (nie dotyczy uczniów szkół podstawowych z
terenu Gminy Wołczyn), iż dziecko nie otrzymało 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 zwrot kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów
klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której
dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.

5) Niniejsze oświadczenie wraz z dokumentami należy składać w:
Urzędzie Miejskim w Wołczynie, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn do dnia 10.12.2021 r.

Niedostarczenie niniejszego oświadczenia  będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o
udzielenie wsparcia dla ucznia.

Z uwagi na powyższe, potwierdzam prawdziwość danych, świadomy o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu
Karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.

                                                                                                                         ……..………………………..
                                                                                                                                / czytelny  podpis /


