
 

 

…………………………………………………………..……………… 
(data i miejscowość) 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego lub 

dorosłego ucznia oraz PESEL 

 

Adres zamieszkania opiekuna prawnego lub 

dorosłego ucznia 

 

Imię i nazwisko ucznia, którego dotyczyło 

oświadczenie(a) opiekuna prawnego oraz 

PESEL 

 

Nr telefonu  

 
Gmina Kościerzyna 
ul. Strzelecka 9 
83-400 Kościerzyna 
 

Uzupełnienie oświadczenia w konkursie „Granty PPGR” 
W związku z nałożeniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na wnioskodawców dodatkowego 
obowiązku związanego z potwierdzeniem wszystkich danych zawartych w oświadczeniu, które było podstawą 
do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z 
rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” przedkładam następujące dokumenty 
potwierdzające informacje zawarte w złożonym wcześniej oświadczeniu1: 
 
Dziecko jest uczniem (nie jest wymagane od uczniów, którzy uczęszczają do szkół, których organem 

prowadzącym jest Gmina Kościerzyna). 
 zaświadczenie ze szkoły, iż dziecko jest uczniem wraz ze wskazaniem klasy  

 
Zamieszkiwanie dziecka na terenie gminy, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane PPGR (nie jest 

wymagane od dzieci, które są zameldowane na terenie Gminy Kościerzyna ). 
 zaświadczenie o zamieszkiwaniu poświadczone przez Sołtysa ,  
 inny dokument (wpisać jaki np. bieżące rachunki za usługi komunalne ) ………………… 

 
Stopień pokrewieństwa  

 odpis aktu urodzenia np. dziecka – liczba szt. ………………… 

 odpis aktu małżeństwa np. rodziców, dziadków – liczba szt……………… 

 inny dokument (wpisać jaki) …………………………………………………………………………………..….. 
 

 
1 Właściwe zaznaczyć oraz ewentualnie wypełnić 



 

 

 
Nieotrzymanie sprzętu komputerowego, zwrotu kosztów lub dofinansowania takiego sprzętu 

 zaświadczenie ze szkoły, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 i 
2021, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji 
pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy - wraz z informacją o 
ewentualnym zwrocie sprzętu komputerowego (nie jest wymagane od uczniów, którzy uczęszczają do 
szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna ), 

 zaświadczenie ARiMR, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 i 
2021, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji 
pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy ( dotyczy wyłącznie 
wnioskodawców- z rodzin rolniczych pobierających płatności obszarowe z ARiMR )  

 inny dokument (wpisać jaki) ……………………..…………………………………………………………..….. 
 
Oświadczam, iż: 

1) wszystkie dane podane w złożonym wcześniej oświadczeniu w szczególności dotyczące: 
a. faktu, iż dziecko jest uczniem, 
b. miejsca zamieszkania dziecka,  
c. pokrewieństwa w linii prostej, 
d. zatrudnienia krewnego, 
e. miejsca zamieszkania krewnego, 
f. nieotrzymania sprzętu, zwrotu kosztów lub dofinansowania (np. z ARiMR), które obejmuje 

także sytuację, gdy odbiorcą lub wnioskodawcą był rodzic lub opiekun prawny, 
oraz dane podane w niniejszym piśmie i załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem 
faktycznym, a także zostały przeze mnie podane dobrowolnie, 

2) w przypadku złożenia kopii dokumentów, są one zgodne z oryginałem, 
3) wyrażam zgodę na weryfikację danych wskazanych w oświadczeniu oraz uzupełnieniu przez Gminę i 

inne podmioty biorące udział w projekcie, w ramach rejestrów publicznych stanowiących zasób własny 
Gminy lub innych podmiotów publicznych w celu zweryfikowania danych zawartych w przekazanym 
oświadczeniu, 

4) udostępnienie w oświadczeniu oraz uzupełnieniu danych innych osób nastąpiło za ich zgodą lub 
zgodnie z przepisami prawa, 

5) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 i 2 Kodeksu 
karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) i jestem świadoma(y), odpowiedzialności finansowej i 
karnej wynikającej z podania nieprawdy. 
 

Zobowiązuję się do: 
1) niezwłocznego informowania na piśmie Gminy o każdym fakcie, który może mieć wpływ na nienależne 

przyznanie wsparcia oraz każdej zmianie, która nastąpiła lub nastąpi w danych podanych przy 
ubieganiu się o wsparcie,  

2) realizacji wymagań Gminy w zakresie monitorowania efektów projektu, 
3) umożliwienia wstępu osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych w miejscu 

użytkowania sprzętu, 
4) przeznaczenia przekazanego na własność sprzętu komputerowego do wyłącznego użytku dziecka. 

 
 

  
………….……..…........................................................ 

                                                             (czytelny podpis opiekuna prawnego lub ucznia pełnoletniego) 


