
Zarządzenie Nr 318/2014 

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

z dnia 24 stycznia 20 14 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

"Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki" 

Na podstawie art. 30 ust. J ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

2013 r. , poz.549 z późno zm.) w celu realizacji projektu pn "Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki", numer projektu: POIG/8.3/20 13 , w ramach 

Działania: 8.3 . Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion Osi priorytetowej : 8. 

Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zarządza s i ę, co następuje: 

§1. 

W związku z realizacją projektu pn: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście 

Maków Mazowiecki" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion, 

współfinansowany ze środków Unii Europej skiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego ustala się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn: 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki", który stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzen ia . 

§ 2. 

Wykonanie Zarządzenia powierza S Ię Kierownikowi Wydział u Integracji Europej skiej, 

Informatyki i Promocji Miasta. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik do Zarządzenia nr 3 18./2014 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 
z dnia 24.01.2014 r. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 


"Przeciwdziałanie wykłuczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki" 


§1. 

l. 	 Regulamin określa warunki uczestnictwa proces rekrutacji do Projektu 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki" 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo 

informacyjne zwiększanie innowacyjnośc i gospodarki , Działanie 8.3. 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion". 

2. 	 Projekt realizowany jest przez Miasto Maków Mazowiecki na podstawie Umowy o 

dofinansowanie nr POIG.08.03.00-ł4-3491I3-00 zawartej w dniu 18 listopada 2013 r. 

z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie pełniącą rol ę Instytucji Wdrażającej! 

Instytucji Pośredniczącej II stopnia. 

§ 2. 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

I) Projekt - projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków 

Mazowiecki" realizowany zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-14-349/ l3-00 zawartą 

w dniu 18 li stopada 20ł3 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie pełniącą rolę 

Instytucji Wdrażającej! Instytucji Pośredniczącej II stopnia; 

2) Regulamin - Regulamin rekrutacj i i uczestnictwa w projekcie "Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki"; 

3) 	 Beneficjent - Miasto Maków Mazowiecki; 

4) 	 Gospodarstwo domowe - osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostaj ące w 

faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące lub osoba samotnie 

gospodarująca ; 



5) Uczestni klUczestnik Projektu - osoba zakwalifikowana zgodn ie z zasadami 

okreś lonymi w niniejszym Regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej 

pomocy w ramach Projektu; 

6) 	 Bardzo dobre wyni ki w nauce - średnia ocen min. 4,75 na koniec roku szkolnego/roku 

akademickiego 20 12/20 13 oraz na koniec I półrocza/I semestru w roku szkolnym/roku 

akademickim 2013/2014; 

7) 	 Biuro Projektu - Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, 06-200 

Maków Mazowiecki, pokój nr 26, tel. 29 71 42123,2971 71002, fax. 29 7 1 72 507, 

e-mail: einclusion@makowmazowiecki.pl; 

8) Strona internetowa Projektu: www.makowmazowiecki.pl; 

9) Koordynator Projektu - osoba odpowiedzialna za całościową realizację Projektu 

bezpośrednią realizację zadań związanych z Projektem; 

10) MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim. 

§ 3. 

1. 	 Celem Projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych 

urządzeń i oprogramowania dla 90 gospodarstw domowych z terenu Miasta Maków 

Mazowiecki zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie 

informacyjnym. 

2. 	 Udział w Projekcie j est bezpłatny. 

§ 4. 

l . 	 O prawo uczestnictwa w Projekcie mogą ubiegać się: 

l) 	osoby z gospodarstw domowych, które spełniają kryterium dochodowe upoważniające 

do otrzymania wsparcia w raruach systemu pomocy społecznej - kryterium 

dochodowe ustalane jest zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2013 r. , poz. 182 z późno zm.) oraz zgod nie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 17 lipca 20 12 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych oraz kwot świadczeri pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 

2012 L, poz.823); 

2) 	 osoby z gospodarstw domowych, które spełniają kryterium dochodowe upoważniające 

do otrzyman ia wsparcia w ramach systemu świadczeń rod zinnych - kryterium 

dochodowe ustalane zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 li stopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 20 13 L, poz. 1456) z uwzg lędnieniem przepisów 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 20 12 r. w sprawie wysokości 

dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej s i ę stanowiących podstawę ubiegania 

http:www.makowmazowiecki.pl
mailto:einclusion@makowmazowiecki.pl


s ię o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 20 12 r., poz. 

959); 

3) dzieci i młodzież ucząca s ię, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i spolecznej 

uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych; 

4) 	 dzieci i młodzież do 25 roku życia, ucząca się, z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z 

rodzin w których przec iętny mies i ęczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z 

roku poprzedzającego rok udzialu w projekcie był ni ższy, niż ostatni aktualny roczny 

wskaźnik "Przeciętny mies ięczny dochód rozporządzalny na l osobę publikowany 

przez Prezesa GUS"; 

5) osoby niepełnosprawne (w tym niepełnoletnie, niepełnosprawne dzieci) ze znacznym 


lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawnośc i lub z orzeczeniem równoważnym ; 


6) osoby z grupy ,,50+", których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie 


przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno - rentowych. 


2. Uczestnicy Projektu muszą spełniać łącznie niżej wymienione warunki: 


l ) minimum jedno z kryteriów okreś lonych w us!.l ; 


2) posiadać miejsce zamieszkania na terenie miasta Maków Mazowiecki; 


3) nie posiadać komputera; 


4) nie posiadać dostępu do Internetu; 


5) zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 


3. 	 Jedno gospodarstwo domowe może otrzymać jeden zestaw komputerowy. 

4. 	 Jeżeli dane gospodarstwo domowe spełnia więcej niż jedno kryterium, o którym mowa 

w ust . I , uprawniające do udzialu w Projekcie, potencjalny Uczestnik ma prawo 

wybrać tylko jedno z tych kryteriów. 

§ 5. 

I . 	 Informacja o naborze i terminie składani a wniosków do udz i ału w Projekcie będzie 

zamieszczona w prasie, o zas i ęgu lokalnym oraz na tablicach ogłoszeń, plakatach i 

ulotkach. 

2. 	 Nabór do Projektu będzie prowadzony z zachowaniem równości szans wszystkich 

uprawnionych, zgodnie z art. 16. Rozporządzeni a Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia II 

lipca 2006 r. 

3. 	 Zgloszenia do projektu może dokonać pel no letni mieszkaniec Miasta Maków 

Mazowiecki, rodzic lub opiekun prawny, dostarczając dokumenty rekrutacyjne 

stanowi ące zalączniki do niniejszego Regulaminu: 

I) Dek l aracj ę uczestnictwa w projekcie (zalączn i k nr I) 

2) fo rmularz zgloszeniowy (zalącznik nr 2), 

3) oświadczenie o wysokości dochodu m i es ięcznego (za l ącznik nr 3). 



4) oświadczenie o wysokości dochodów opodatkowanych (załączn ik nr 4) 

5) 	 orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź 

orzeczenie równoważne - dotyczące osób niepełnosprawnych , 

6) 	 zaświadczenie szkoły o uzyskanej średniej ocen (załącznik nr 5), 

7) 	 zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (załącznik nr 6). 

4. 	 Dokumenty rekrutacyjne będą dos tępne : 

I) w Biurze Projektu; 

2) na stronie internetowej Projektu. 

Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane. 

5. 	 Zgłoszenia do projektu należy dokonać w Biurze Projektu lub pocztą tradycyjną 

przesyłając dokumenty, o których mowa w ust. 3 na adres Biura Projektu. Termin 

zgłoszeń upływa z dniem l2 marca 2014 r. o godz. 17.00. Wnioski, które wpłyną po 

terminie nie będą rozpatrywane. 

6. 	 Rekrutację Uczestników Projektu przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana 

przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki . Rekrutację przeprowadza s ię w oparciu 

dokumenty rekrutacyjne. 

7. 	 Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały gospodarstwa domowe o 

naj niższych dochodach w gminie, posiadaj ące dzieci w wieku szkolnym lub 

rodziny, w których znajdują się niepełnosprawne dzieci w wieku szkolnym ze 

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bądź orzeczeniem 

równoważnym. 

8. 	 W wyniku rekrutacji Komisja Rekrutacyjna utworzy: 

1) Listę podstawową Uczestników Projektu stanowiącą grupę 90 gospodarstw 

domowych; 


2) Listę rezerwową Uczestników Projektu . 


9. 	 Listy, o których mowa w ust. 8 ostatecznie zatwierdza Burmistrz Miasta Maków 

Mazowiecki . 

10. O zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnik 

będzie poinformowany pisemnie. 

11 . Z Uczestnikami z listy, o której mowa w ust. 8 pkt l będą zawIerane umowy 

uszczegóławiaj ące warunki uczestnictwa w Projekcie. 

12. W przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 11 względnie rezygnacj i z 

uczestnictwa w Projekcie przed podpisaniem umowy, wolne miejsce na liśc i e 

podstawowej zajmuje pierwszy Uczestnik z li sty, o której mowa w ust. 8 pkt 2. 

ł 3. Spełni enie kryteriów, o których mowa w § 4 oraz poprawne i terminowe złożen ie 

dokumentów wymienionych w § 5 ust. 3 nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem 



S ię do udziału w Projekcie. Wnioskodawca, który llIe zosta ł zakwalifikowany do 

udziału w Projekcie nie może mieć roszczel\ z tego tytułu do Beneficjenta. 

§ 6. 

I . 	 Uczestnik, który zawarł umowę, o której mowa w § 5 ust. I I, zobowi ązuje s ię do 

nieodpłatnego przyjęcia sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem 

do Internetu . 

2. 	 Uczestnik zobowiązuje s ię używać otrzymany sprzęt zgodnie zjego przeznaczeniem, a 

ewentualne awarie zgłaszać w Biurze projektu. 

3. 	 Uczestnik zobowiązuje się w okresie trwania Projektu do niezbywania otrzymanego 

sprzętu na rzecz osób trzecich oraz udostępnienia sprzętu na żądanie Beneficjenta, w 

celu jego serwisowania i modernizacj i. 

4. 	 Uczestnik (w przypadku niepełno letniego dziecka - jego rodzic lub opiekun prawny, 

który wystąpił z wnioskiem) ma obowiązek wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z 

zakresu obsługi komputera i Internetu, zorganizowanym przez Beneficjenta. 

5. 	 Uczestnik wskaże miejsce i wyrazi zgodę na bezpłatne zamontowanie w jego 

lokalu/budynku mieszkalnym instalacj i urządzeń odbiorczych Internet wraz z 

zestawem komputerowym. 

6. 	 W razie zniszczenia lub zagllll ęc la sprzętu z wmy Uczestnika ponosI on 

odpowiedzialność odszkodowawczą tj. zwrot J00% wartości sprzętu i tym samym 

zostaj e wykluczony z udz i ału Projektu. 

7. 	 Uczestnik ma obowiązek odwiedzać stronę Interne tową Projektu i wypełniać ankiety 

rea lizowane podczas trwania Projektu. 

8. 	 W przypadku okoliczności mających wpływ na uczestnictwo w Projekcie (np. zmiana 

miejsca zamieszkania,) niezwłocznie na leży powiadomić o tym fakc ie Koordynatora 

Projektu. 

§ 7. 

I . 	Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w 

przypadku wystąpienia ważnych oko liczności , które uni emożliwiaj ą dalszy udział 

Uczestnika w Projekcie. 

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

zawierać powód rezygnacj i. 

3. 	 Uczestnik Projektu zostanie z l1Iego wyk luczony w przypadku stwierdzenia 

nieprzestrzegani a zobowiązań określonych w Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie lub 

złaman i a praw i obowiązków uczestnictwa w Projekcie. 



4. 	 W przypadku zakończenia lub wyk luczenia Uczestnik Projektu zobowiązuje s ię do 

zwrotu otrzymanego sprzęt u w stanie nie gorszym ponad zużyc ie wynikaj ące z jego 

prawidłowej eksploatacj i. 

§ 8. 

I. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 

2. 	Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacj i na temat reali zacji 

Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania 

kontroli Projektu. 

§ 9. 

l . 	Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania stosowania postanowień 

niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowie6 Regułaminu wyraża s ię poprzez 

złożenie Deklaracji Uczestnictwa. 

2. Rozstrzyganie w sprawach 	nieuregulowanych w Regulaminie na leży do kompetencji 

Koordynatora Projektu. 



UNIA EUROPEJSKAINNOWACYJNA EUROPEJSKI FUNDUSZ
GOSPODARKA ROZWOJU REGIONALNEGO 
NAIOOOWA SfRATfGIA SPOJNOSCł 

Załącznik nr I 
do Regulaminu rekrutacji 
i uczestnictwa w projekcie 
"Przeciwdziałani e wykluczeniu cyfrowemu 
w mieśc ie Maków Mazowiecki" 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

"Pr./:eciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Maków Mazowiecki" 


Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo 

/imię i nazwisko/ 

w projekcie pl. "Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków 

Mazowiecki" realizowanym przez Miasto Maków Mazowiecki ze środków z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu - elnclusion" 


Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do: 

I) Nieodplatnego przyjęcia do użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, sprzętu 


komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu przez okres realizacji 

projektu oraz 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, 

2) Niezbywania otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich, 

3) Udostępniania sprzętu na żądanie Beneficjenta w celu jego serwisowania i modernizacj i 

oraz przeprowadzenia kontroli , 

4) Uczestniczenia w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera 

i korzystania z Internetu. 

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

6) Odwiedzania strony Internetowej Projektu i wypełniania ankiet zbieranych podczas trwania 

Projektu. 


/miejscowość, data! /czytelny podpis Wnioskodawcy/ 

Uwaga: ZłożeJ/ie deklart/cji udziału w projekcie J/ie oZJ/acza zakwalifikowaJ/ia do IIllziału w 
projekcie 



UNIA EUROPEJSKAINNOWACYJNA EUROPEJSKI FUNDUSZ
GOSPODARKA ROZWOJU REGIONALNEGO 
NARODOWA SltAf(GIA ~PóJN~CI 

IV 

Za lączn ik nr 2 
do Regulaminu rekrutacji 
i uczestn ictwa w projekcie 
" Przeciwdzia łan ie wykluczeniu cyfrowemu 
w mieście Maków Mazowiecki" 

Formularz zgloszeniowy uczestnictwa w projekcie 

"Pn:eciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki" 


I) Dane skladającego wniosek 

lmi~ i nazwisko 

I>ala urodzenia M iejsce 
urodze nia 

PESEL Wi ek 

Pleć . Kobieta 
- Mętczyzna 

Rodzaj , seri a i 
nr dokum entu 
lotsamości 

Adres za meldowania 

Rodzaj zam eldowalliaJ O stale D czasowe 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

M i ejscowość Kod 
pocztow y 

poczta 

Adres zamieszkania' 

Uli ca Nr dORlu Nr l o k lł h. 

Miej scowość Kod 
pocztowy 

PoeZl a 

Da ne kontaktowe 

Te l. 
s la cjo narny 

T el. kom órko wy 

Adres c- mail 

Krótkie uzasadnienie udziału w projekcie 



2) Da nc osoby zgłasza ncj 

I mi ę i nazwisko 

I>lIla urodzenia Mi ejsce 
PESEL Wiek 
IJIl'~ . Kobieta Sicdzih lł ukoły, do 

. Mężczyzlla której uczęszcza 
uczcli 

lłolb.aj szkoł y D podShlWOWIł 

O gi mn lłzj um 
O 1)() IIadgimnazja lnll 
O sludilt 

Adres zameldowania 

Rod1.8 zameldowania D sla le D CZlłSOWC 

Ulica NrdOIll U N, 
loka lu 

Kod Poczta 
Miejscowośc pocztowy 

Adres zamieszkania l 

Ulica Nr domu N, 
lokalu 

Miejscowość Kod Poczla 
pocztowy 

Oświadczenie o uiepelnosprawnościl 

Stopi e ń I) zna czny 
niepełnosprawnościl 

2) umi arkowany 

3) lekki 

Orl.cczenie o - wMtnc lIo 
nie pel lIosprawności1 

.................................. 
- bnlcrminowe 

Rod1.aj 4) sc hor.tClli c narl.ą du ruchu 
nie pt'ln osprawności, 

5) sc horl.c ni e llarLądu wzroku 

6) scllOrLC ni e Illłrządu słuchu 

7) upośledze ni e umysł owe 

8) inn e (llrOS1.ę Wllisllć jllkie) .............................................................. 

Oświadczenia: 

l. 	 Świadomy(a) odpowi edzialności karnej przewidzianej wart. 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 InteSCle Maków 
Mazowieck i" akceptuję jego postanowienia zobowiązuję SIę do jego 
przestrzegania . 

4. 	 Oświadczam , że zostałem(am) poinfoftll owany(a), że niniej szy Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskicgo Funduszu 



I 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyj nego Innowacyjna 
Gospodarka. 

5. 	 Zobowiązuj ę s ię do przed łożenia wszelk ich informacji, dokumentów oraz 
oświadczeń niezbędnych do prawidłowej rea lizacji projektu. 

6. 	 Wyrażam zgodę na bezpłatne zamontowanie na budynku zestawu do odbioru 
Internetu. 

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

8. 	 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08. I 997r. , (t.j. Dz. U. z 
2002 r. , Nr 101 , poz. 926 z póź.n . zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych moich i uczestnika projektu dla potrzeb procesu rekrutacji , rea li zacji , 
ewaluacji , monitoringu i sprawozdawczości projektu "Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki" , realizowanego przez 
Miasto Maków Mazowiecki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do przetwarzanych 
przez reałizatorów proj ektu moich danych osobowych wraz z prawem do żądania 
ich zmian, uzupełnienia lub usunięcia. 

{miejscowość, dala! 	 /czytelny podpis Wnioskodawcyl 

wypelni~ tylko w pn.ypadku gdy jest inny nit atlres za meldowania 
l wypelnić jeś li dotyczy (jeś li dotyczy naldy :u lączył kserokollię oruc:um ia) 
J zaznaczył wlaściwt' 



UNIA EUROPEJSKAINNOWACYJNA EUROPEJSKI FUNDUSZ
GOSPODARKA ROZWOJU REGIONALNEGO 
NAR ODOWA5l ltAUG1Ą SI'OJtro!.c l 

Załączni k nr 3 
do Regulaminu rekrutacji 
i uczestn ictwa w projekcie 
"Przeciwdzi a ła nie wykluczeniu cyfrowemu 
w mieśc i e Maków Mazowiecki" 

Oświadczenie o wysokości dochod u miesięcznego 

Ja, niżej podpisany(a) zamieszka ły(a) 
limię i nazwisko Wn ioskodawcy! 

IJI\i ejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkaniN' 

mmeJszym oświadczam, iż moja rodzina składa s ię z niżej wymienionych osób, 
pozostaj ących we współnym gospodarstwie domowym: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień 

pokrewień stwa 

PESEL Miejsce 
pracy/nauki 

Dochód netto za 
ostatni mies i ąc 

I WNIOSKODAWCA 

2 

J 

4 

5 

6 

Oświ adczam , że wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w gospodarstwie 

domowym, (dochód obliczany jako iloraz sumy dochodów członków gospodarstwa 

domowego i liczby członków gospodarstwa domowego) za ostatni mies i ąc, poprzedzający 

mieS iąc złożenia formularza zgłoszeniowego tj. 20 14 r. - wynosI 

....... ... ... ..... ..... ... ....... ... .. z ł (s łowni e zło tych: . .. . .. ......... .. ........... .... ....... .. ... .. ... .... ...... .... ..... ... ). 

Świadomy(a) odpowiedzia l nośc i karnej przewidzianej wart . 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

kamy IOz. U. Nr 88, poz. 553 z pożn. zm.! pOlwierdzam wła snoręcznym podpisem prawdziwość danych 

zamieszczonych w niniejszym ośw iadczen i u . 


Imiejscowość. dala! {c;,;yldny podpis Wniosko<lawcy 

BURMISTRZ MI TA 

mgr JallUSZ Jallhol ski 



UNIA EUROPEJSKAINNOWACYJNA EUROPEJSKI FUNDUSZ
GOSPODARKA ROZWOJU REGIONALNEGO 
N/, RODOWĄ STU![G IA SF'ÓJNO!.cI 

Za lączn ik nr 4 
do Regulaminu rekrutacj i 
i uczestnictwa \V projekc ie 
., Przeciwdziałanie wykluczen iu cyfrowemu 
\V mieście Maków Mazowiecki" 

Oświadczenie o wysokości dochodów opodatkowanych 

Ja, niżej podpisany(a) zamieszka ły(a) 
!imię i nazwisko Wnioskodawcy! 

Imiejscowość . nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania! 

nmteJszym oświadczam, iż moja rodzina składa s ię z niżej wymienionych osób, 
pozostaj ących we wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień 
pokrewieństwa 

PESEL Miejsce 
pracy/nau ki 

Doc h6d 
opoda tkowany za 
rok poprzedzaj ący 

udzia ł w projekcie 
l WNIOSKODAWCA 

2 

3 

4 

5 

6 

Oświadczam, że wysokość przec iętnego mies ięcznego dochodu opodatkowanego na osobę w 

gospodarstwie domowym, obliczany według wzoru: 

suma dochodów opodatkowanych za rok poprzedzajacy udzia ł w projekcie / ł 2 
m-cy

łiczba członków gospodarstwa domowego 

wynosi ........................... zł (słownie z ło tych: ....... . ........... .. . . ..... .. .... ...... ....... ..... .... .. ......). 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej wart. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

kamy !Dz. U. Nr 88, poz. 553 z pożn . zm.! potwierdzam wlasnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

zamieszczonych w niniejszym ośw iadcze l) iu . 


Imiejscowośt, dala! Icz}'lelny podpis Wnioskodawcy 

Uwaga! Na loty wypelnić w przy padku ubiega nia się o udzial w proje kcie 
na pod stawie §4 ust. I pkt 4 Regulaminu 

BURMISTRZ IASTA 

mgr .J(l/IfI$~ JOl How.ki 

http:SF'�JNO!.cI


UNIA EUROPEJSKAINNOWACYJNA EUROPEJSKI FUNDUSZGOSPODARKA ROZWOJU REGIONALNEGO 
NARODOWA STAA.llGIA sroJNOSCI 

Zalącznik nr 5 
do Regulaminu rekrutacj i 
i uczestnictwa w projekc ie 
"Przeciwdziałanie wyk luczeniu cyfrowemu 
w mieśc i e Maków Mazowiecki" 

Data: ... . .. .. ..... . ... . 


ZAŚWIADCZENIE 

W związku z ubieganiem s ię o udzial w projekcie "Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu 

w mieśc ie Maków Mazowiecki" przez Pana/Panią 

limię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego. adres zamieszkania! 

zaświadcza si ę, że uczeń 

limii; i nazwisko ucznia, adres zamieszkania! 

- na koniec roku szkolnego/roku akademickiego 20 J2/20 J3 uzyskal średnią ocen .. . .... .. .. .. . 

- na koniec I pólrocza/I semestru w roku szkolnym / roku akademickiego 2013/20 I 4 uzyska I 

średnią ocen ...... ...... " 

/podpis i piec~ć/ 

BURMISTRZ b T!, 

mgr Janusz Ja~ko~f 



UNIA EUROPEJSKAINNOWACYJNA EUROPEJSKI FUNDUSZ
GOSPODARKA ROZWOJU REGIONALNEGO 
NARODOWA STRATEGIA SPOJNO!.Cl 

Za łącznik nr 6 
do Regulaminu rekrutacji 
i uc zestnictwa w projekcie 
"Przeciwdz iałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w mieśc ie Maków Mazowiecki : 

Data . . .... . .. .. ... . 


Zaświadczenie 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim zaświadcza, że 

fimię i nazwisko.' 

Imiejsce zameldowaniaJ 

zamieszkuje w gospodarstwie domowym spełniającym kryterium dochodowe upoważniające 

do otrzymania wsparcia: 

D w ramach systemu pomocy społecznej 

D w ramach systemu świadczeń rodzinnych 

D w ramach świadczeń pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego 

* właściwe ztlZllaclJ1ć 

Zaświadczenie wydawane jest na potrzeby procesu rekrutacji do projektu "Przeciwdziałan ie wyk luczeniu cyfrowemu \II 

micście Maków Mazowiecki" , 

Jpodpis i p ieczęć! 

\ 
BURM ISTRZ Mli~ 

mgr JOILUSZ JaUko f ki \ 

http:SPOJNO!.Cl



