
INNA EARTNTCUKA
ul. Erodnicka 8

B7 -32l Bartniczka
woj. kr{ awsko-Pornorskie
Po.0050.44.2aŻŻ

ZArIZ.ĄDZEF{IE NR 44122

WOJTA GMIITY BARTNICZ;r*A

z dnia 6 lipca 202Ż r,

w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projrkcie

grantowym: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju

cyfrowym - ''GranĘ PPGR'' i monitorowania jego efektów'

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie gminnym

(tj. Dz. U . z 2022 r., poz. 559) zaruądzarrl, co następuje:

$ 1.ĘJstatam Regulamin uczestnictwa w projekcie grantolvym: lVsparcię dzieci

z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ''GranĘ PPGR'' i
monitorowania jego ęfektów będący załącznłk<tem do niniejszego Zarządzenia.

$2. Zwzątizenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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7-aŁry,mik da Zar ządzenia Nt 4 4 1 22

WÓjta Gminy Bartniczka

z dnia 6 lipca 2A22r.

Regulamin uczestnictwa w projekcie grantowym Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich

w rozwoju cyfrowym -,,GranĘ PPGR'' i monitorowania jego efektów Program operacyjny
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oś priorytetowa V:Rozwój cyfrorvy JST oraz wzmocnienie

cyfrowej odpornoŚci na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.l: Rozwój cyfrowy JST
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

{:l

$ 1. Postanowienia ogÓlne.

i. Projekt realizclwany jestptzezGminę Bartniczka w ramach grantu uzyskanego

od Ęeratora grantu Centrum PĄektów Polska Cyfrowa. Projet<t wspÓłfinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach Funduszy Europejskich Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

Ża20, oś priory'tetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzrnocnięnie cyfrowej odporności nazagrożenia

REACT_EU, Działanię 5.1. RoavÓj cyfrcwy JST oraz wznocnienie cyfrowej odporności na ragrożenia.

2. Regulamirr zawięra warunki udziaŁu w projekcie grantowym, określającę prawa i obowiązki osoby
I

przystępującej do Projektu, zwanej dalej ,,Uczestnikiem Projekfu''.

3. Celenr projektrr jest wsparcie ror}zirr pCIpegęerowsŁicli z &iećnri w zaŁręsie dostępu rJo sprżętu

komputerowego orźV dostępu do lnternetu.

4. Projekt realizowany jest:

1) w zakresie rzeczowym - od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu przez okres 10 miesięc1i;

2) w zakresie ufrąłnania efektów *przezokres 2 lat od dnia zakończeniarealizacji projektu;

3) miejscem realizacji projeLtu jest województwo Ęawsko-pomorskie, powiat brodnicki,
gmina Bartniczka.

S. 1 ś1^''-i1' *';^ń
5 4 . uiv vyt rn PvJ Yv

l. Uzyte w niniejsąrm Regulaminie pojęcia i skróty omaczają: 
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1) Projekt - przedsięwzięcie realizowane pfzęz Centrum ProjektÓw Polska
Cytowa pod naavą ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym _ Grałty PPGR',
współfinansowan}1 ptzaz LIoię Europej*_ą w ramach Funrlusry EłłropejskicJr Programłl Ęemcyjnegcl
Polska Cyfrowa;

2) operator * Centnrrn Projektów Polska Cyfrowa;

3) Uczestnik projekfu - osoba zakwalifikowana przez Gminę Barlniczka zgodnie z zasadarń
okreŚlonymi w niniejszyn regulaminie' bezpoŚrednio korzystając a z wdtażanej pornocy w ramach
projektu;

4) POPC - Program Operacyjny polska Cfrowa;
5) KOWR _ Krajorłiy ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

$ 3. Warunki uczestnictwa w Projekcie

l. Uczegtniczką,/Uczestnikiem Projekhl moze zostac osoba spełniająca następrrjące kryteria:
1) zamieszkrrje na terenie wojewÓdztwa kujawsko-pomorskiego, powiat brodnicki, gmina Bartniczka;
Ż) osoba \cąca się w szkole podstawowej lub ponacipodstawowej;

3) uczeń jest członkiem ror{ziny (w linii prostej) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowan5.łn
państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR;
4) złoĘław terminie komplet w}Tnaganych dokumentÓw:

a) oŚwiadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub oŚwiadczeniepełnoletniego ucania,

b) oŚwiadczenie dot. przstułarzania danych osobowych,
I

c) Dokumenty potwierdzające zatrudnienie członka rodziny w linii prostej w PGR.

$ 4. Zasady kwalifikorvalności uczestnikÓw.

1. osoby, ktÓre ńoĘły wszystkie w}magane dokumenty, po nveryfikowaniu danych przez KSWR
zostaŁy zakwaJifikowane do udziału w projekcie

2. Z uczestnikarni projektu zostaną podpisane umowy darowizry dot.realizacji projektu i zasad

monitorowania jego efektów (wzor umowy stanowi załącznikNr 1 do regulaminu).

3. Uczestnicy po offąrmaniu sprzęfu elekhonicmego podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy (wzÓr

starrowi załącmlkNr 2 do regulaminu)

4. W pr'rypadku braktr po'tl+'ierdzenia dxłyclł przęz KowR lub, aiepodpi-sanitl ułno,*]l, trczestnik nię
będzie zakwalifikowany do projektu

t$ Strona2zl2
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$ 5. Formy wsparcia dla Uczestników projektu

l. W ramach projektu w zaleźnoŚci od zgłoszonego zapotrzebowania będzie zakrrpiony sprzęt

kompute.r.orły zgodnie z aaali.ąpotrze.b crkreśloną wę wnioskłl.

I ) komputery stacjonarne,

2) laptopy,

3) tableĘ.

$ 6. Zasady uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnicy Projeltu zobowiązani są do:

1) składania sprawozdań/oświadczeń dot. vtrrymarua efęktÓw projektu przez dvła lata od dnia
zakończenia projektu na kazde wezwanie Beneficjenta;

2) informowania o znianie danyclr teleadresowych bąd:ź innyclr danych złłiązanych z realizacją
projektę

3) wspÓłpracy z Beneficjentem w zakresie przekazywarua wsze1kiclr informacji i dokumentów dot.

proj ektu w zakresie i terminach wskaean ych przez Benefi cj enta;

4) promowarria projektu, w szczegolności oznakowania zakupionego sprzętu logotypami projektu
grantowego.

$ 7. Postanowienia końcowe.

l' ostatęczra interpretacja niniejszego Regrłlaminu naleĘ do Beneficjenta.

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzartia nnianw niniejszym Regulaminie.

łski
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ZałącmikNr 1 do Załącnika

ZarądzeniaNr 44122

wojta Gminy Bartlliezla

z dnia 6lipca 202h.

UMOWA DAROWIZNY

Nr 042........20Ż2

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20l4-Ż02a

osi Pńorytetowej V Rozwri,j cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyffołvej odporności na
zagrożenia REACT'EU

ą. dzialania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na
zagrożenia doĘcząca realizacji projekfu grantowego

,,wsparcie dzieci z radzin pegeerowskich w rozwojn cyfrorvym - Granty ppGR'

za'warta dnia . .....'.. w Bartniczce pomiędzy:

Gminą Bartniczka , zsiedzibąw Bartniczcę ul. Brodnicka 8, 87-3Ż1Bartniczka, N1P:874-173-90_91
REGON &?1118425, zwanądalej,,Darczłittąr,

reprezentowaną przez: Wójta Gmirry Wiesława Bieganskiego ' przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy'
Ewy Mowińskiej- Siuda

zam.
(imię i nazwisko obdarowanego)

DESETI LL)l-L

*:::::'::*::* pr zęZ matkę l oj c al op iekuna/ kuratora

, zamieszkałym

zw artp dalej :,,0bdarowanym".
dowÓd osobisty il.r . '. .
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1.

Strony oświadczają, że na dzień zawarcia niniejszej umowy darowizny, w dalszej częŚci rwanej

,,umową''' nie uległy arrianię dane wskazanę w jej komparycji, które miałyby wpływ na waznoŚc

unowy i są zgodne z dokrunentami przedstawionymi na okolicanoŚć jej zawarcia'
Strony zavnerĄąumowę' o następującej treŚci:

$1

Darczyhca daruje a obdarowany przyjmuje: fabrycznie nowy komputer przenośny typu
laptopltablet,ikomputer stacjonarny .. ... .wraz z zasilaczem
zewnętrznyn ó5w i systemem operacyjn1rm o łącmej wartoŚci: .....z1 brutto
(słownie: ....) i oświadcza, k zsbowiązrrje się do wykorzysiania
otrzynanego sprzętu komputerowego zgodnie z celami projektu grantowego Wsparcie dziect z
rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR'', dalej zwanego projektem''- do użytku
przez bkres nauki szkolnej.

Wyclanie sprzętu komputerowego okreŚlonego w ust. i nastąpi w dniu zawatcianiniejszej finowy na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przęz Darczyficę i obdarowailego.
ParameĘ i numery seryjne sprzętu komputerowego zostały okreŚlone w protokole zdawczo_
odbiorczym' ProtokÓł zdawczo-odbiorczy stanowi integralną część niniejszej umowy i stanowi zał. nr
1 do niniejszej umowy.

3, obdarowany oświadaza, że'.

1} przedmiot. umowy będzie wykorzystywany wyłącznie przez ucania wskazanego w niniejszej
umowle,

w celach związanyclr z jega edukacją szkolną na zasadaclr okreŚlonyclr w projekcie' 
'2) do czasrr zakończenia projektu przedmiot umowy nie będzie podlegał zbyciu, tj" sprzedany,

w1poĘczotty,ttĘczony, darowany, postawiony w zastaw lub w inny sposÓb ptzekazany,
3} został pouczony, że do czasu zakończęniarealizacji projektu nie wolno mu usuwać oznaczeńw

postaci naklejek o ktÓrych mowa w załącanilcu nr 1 do umowy, umieszczonychprzezDarczyńcę
na ptzekazutyrn I aptopi e

a) będzic każłltlrazowo piseirrrrie irrformował Darezyttcę o zmianię swtljego adresu zanrigszkalria.
4' Darczyhca oświidcza, Że nie będzie ponosił odpowiedzialności 

'u *}d*y przedmiot umowy
wykorzystywany do/ w celach niezgodnych z:

1) projektem,
2) niniejszą umową'
3) zasadami wspclłzycia społec'anego,

L
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4) instalowania oprogramowania innego niż zainstalowane w momencie otrąmrarria przedrniotu
umowy od Darczyńcy,

5) od instalowywania oprogramowania zainstalowanego w momencie otrzymania przedmiotu umowy
ed Darczyńcy,

6) korzystaniem Z oprogramowania, systemÓw lrrb aplikacji z nielegalnych źródeŁ lub o
niewiadomyrr pochodzeniu, w tym zprzenoŚnych noŚnikow danyclr,

7) uŻywania aplikacji/programÓw niekompatybilnych z zainstalowanymi w momeflcie otrz5rmania
przedmiotu unowy od Darczyńcy,

8) wprowadzania lub modyfikacji lub inne-j
przedmiotu umowy od Darczyńcy, w
oprogramowania.

ingerencji slr.-utkującej wadiiwością działania otrzyrnania
tym jego spowolnieniem lub instalacją źośliwego

5,

l.

Duczyirca oświadcza, żę za powstałe wady fizyczne będące skutkiem uz,ytkowania przedmiotu
umowy niezgodnie z niniejszą umową, w t1łrr mecharricane uszkodzęnia przedmiotu rrmowy
nie"objęte gwarancją i/lub rękĘrnią - nie ponosi odpowieddalĘości, a lł,szelkie 

'rup*u*,y 
przedrniotu

umowy obciążać będą obdarowanego.

$2

Darczyńca oświadcza, iz sprzęt komputerowy został zakupion_y podczas realizacji pro_iektu pn.
,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowlrrn * Granty ppGR", umowa c)

powierzenie grantunr .... ...' i jestjego właścicielem'
Darczyhca oświadcza, że dostawca sprzętu komputerowego udzielił gwarancji na przedrniot
darowizry na okres 24 miesięcy, w ramaclr umowy zaułartej zDarczyiłcą. okres gwarancji i rękojmi
ioŻpacz}Iia się od dnia pcdpisania protokołu zdawęzo-odbiorezega między- dasta-*.cą sprzęhr a
Dwczyncą.

3. Darczyńca oŚwiadcza, żfr dostawca sprzęful komputerowego odpowiada za wady fizycme i prawne
przedmiotu'umowy z tytułu gwarancji i rękojmi, na zasadaclr określonych w przepisach ustawy z
dnia23 kwietnia 1964r. (Dz' U. z202Żr. poz' 1360) Kodeks c5łlrlny.

4. W okresie gwarancji sprzęt komputerowy podlegający naprawie nalezy dostarcryć do Urzędu Gminy
Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka' a po jego naprawie odebrać ztega miejsca.

$3

obdarowany oŚwiadcza, że stan techniczry przedmiotu darowizny opisanego w $ 1 umowy jest mu
zn:alny i przyjmuje go w takim stanie, w jakim jest na dzień przejęcia'tj.bez żafutych wad fizycznych.
obdarowany jest odpowiedzialny za: miszczpnie, uszkodzenie, uffatę, zagubienie, zaaleczyszrzenie,
kradzież przedmiotu umowy.
ołidarowany prz_yjrr_ruje ira siebię obowiąek poddarria się prr:ced-*rze kor:trali pasiar3anego
przedmiotu umowy d. monitorowania utrąłnania efęktÓw projektu prowadzonej przez Gminę

qł Strona6z12
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5.

Bartniczka w ramach rcalizacji projektu grantowego ,,Wsparcie dzieci z rodzir pegeerowskich w
rozwoju cyfrowym - Granty PPGR'', przez okres 2 lat od zakończenia projektu.
Procedura monitorowania o której mowa w ust' 3 obejrnuje m. in. składanię do Urzędu Cirniny
Bartniczka, do Wydziału oświaty Kultury i Sportłl ,Wzęz obdarowanego Wzezdwa koiejne lata (w
lipcu 2023 i lipcu 2024) oświadczeń wg wzoru zawartego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
obdarowany zobowiązuje do okazania sprzętu komputerowego w celu oględzin i oceny stanu
technicanego oraz sprawdzenia jego przeanaczenia, w terminie wskazanyn pruęz Darczyńcę, ptzę7,
oktes 2 lat od daĘ zakończenia projektu.

$4

Dnczyńcaprzekazuje obdarowanemu na własnoŚc sprzęt komputerowy opisany w $ 1 rrmowy'
obdaro''';any darorł{-anę prz5'jmuje oraz ośrviadQzł, że przejrłluje er.ventual*e roszozenia z Ę.tułu wad
darowanej rzeczy.

ł: $5
Zgodnie z art. 73 ust. 1 i 2 tozporądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia}l
kwiętnia 2016 r. w sprawie oc'rrrony osób fizyczrych w zvviątru zprzebłarzanięm danych osobowych

i łv sprarvie słvobodnego przepłyłu takich canyoh ora-z .uoh5'lenia dyrektiłłry 95/4{,ĄĄĘ (ogÓłne

razoorzadzenie o ocłn'onie danych) (Dz.Urz. tIE L 119 z 04.05.2aI6, str. 1), dalej..Roryorządzen.ie'',

irrro.*uię, z*,

l. Administrator Danych Osobowych
Administratorę'm Panstwa Danye.h os.obclwysh jest Wójt Gminy Bartniceka. z sindzlbą w BarJniczce, tll.
Brodnicka 8,87-321 Bartniczka . Z Adrninistratorem Danych osobowych moima skontaktować się
telefonująe pc'cl nunier 56 4936810 , pisąe na adres emaii ugb@data:pl

2. Inspettor Ochrony Danych Osobowych
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator danych powołał Inspektora
oclrrony Danych osobowych" z którynri mozla skontaktować się we wszystkich sprawach związanych
zprzelwwzaniełn Faństrłła dałych osobovrycłł oraz rł.ykon5łva*iem praw prz3sług,ujarcph na podstawie
przepisów RoDo, pisąc na adres inspektor@cbl'24.pl

3. cele przetwar zanta ipodstawa prawna przetwarzama danych osobowych
Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu zawarcia umowy na podstawie
art. 6 ust. l lit b) RoDo, gdy przetwarzanie jest niezbędne do w_vkonania umowy, której stroną jest
osoba, ktorej dane dotyczą; art.6 ust. 1 lit' c) RoDo' gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia

1.

?.

Strona 7 z 12



!l F"ł,iii,#:* ,- Rzecz'osnotita
'::*ął:,T::!''"'"ł: H

obowiązliu prawnęgo ciąĄcego na adrrrinistratorze; ań' 6 itst. 1 iit. e) RoDo, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicmyrn lub w rarnach sprawo**iu
władzy publiczrej powierzonej administratorowi w rwiąrkaz przepisami Ustawy z drłia8lnarca 1990
r. o sźLmorządzie gminnpn (Dz. lJ.z2022 r' poz' 559 zpóźn. ml') oruzrczficzania dotacji osobom
{tzycm3m w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V
Rozwoj cyfrolły JST oraz rł'zmocnienie cfrowej odporności na zagrożenia F_EACT-EU działania 5'l
Rozwoj cyfrorvy JST oraz wzmocnienie cyfi'owej odporności ni zagrozenia dotycąca realizacji
projektu grantowego ,,Wsparcie dzieci zroCtzinpegeerowskich w rozwojJ cyfrowym - Granty ppGR"

4. okręs przechowywania danyclr osobowych
Państwa dane osobowe będą przeclrowywane ptzęz Adrninistratora danych ptzez okres niezbędny do
realizacji celu, dla którego zostały zebranę oraz zgodnie z terminami archiwizacji ołrestonymi
przepisarni Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowyrn zasobie archiwaln3rn i archirvaóh {p,z. v. ioza
r. poz. |64) oraz rozporządzenięm Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 ityczrria 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazÓw akt oraz instruk.;i * ,p.u*ie organizacji i
zakresu działaniaarchiwów zakładowych (Dz.U. z20II r. Nr 14, paz.6?).

5, O,elbbrcy danych osobowych
Państwa danę osobowe mogą byó przekazywanę organom władzy publicznej oraz podmiotom
w3'lionująey"m r-adaniapublicme lub działając-vln na zleoenie organów wła.'.y"* ptiblicmej, w zdsresie i w-
celach, które wynikają z ptzepisów powszechnie obowiązują.Ęo p'a*a. panshva danó osobou/e mogą
zostać udostępnione podmiotom przehvarzającym óane w tmieniu Acfuninistratora na podstawie zawaltij
z nim i um owy p ow ier zęnia pr zetw aruania danych o sobowych.

6. Pralva osÓb któryc.h dane d.oĘcą
Na zasadach okreŚlonych przepisarni RoDo, posiadają Panstwo prawo do ządania od Administratora
danycłr:
1) dostępu do treŚci swoiclr danych osobowych, o ktÓĘm mowa w art. 15 RoDo;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia swoiclr danych osobowych, o któłłrn mowa w art' 17 RoDo:
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, o ktÓrym mowa w art. i8 RoDo,'z
r*;sEzężelliom przypackÓv''.*.}rnienionych w ań. 18 ust.2 R$DC;
5) przenoszenia swoiclr danyclr osobowych, o ktÓr5m mov/a w art. 20 RoDo;
ó) prawo iio wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Parisiwa eianych, na podsiawi e'art' Żi RoDo, z
tym zasttzezenietn, że rrie dotyczy to przypadkÓw, w których Administrator posiada uprawnienie do
przefrlłarzania danych na podstawie przepisów prawa.

'7. Prawo do cofnięcia zgody.

Posiadają Państwo prawo do niewyra Żenia zgody fia przetwarzamie danych osobowych lub prawo
cofnięcia zgody na przetwarzarrie danych Zt1lmr zastrzeŻęniem' Ze wycofarrie zgody nie ma wpływtr
na prr'e*łarzartie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Konsekwencją wycofania zgody

Ctrłn^(l-'tJLlVtta c L Lz
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będzie brak mozliwości tdział,i w- projekcie ,,Wsparcie dzięci z rodnn pegeerowskich w roz-woju
c1&owym - Granty PPGR"

8. Prawo wniesienia skarp;l do organu nadzorczego.

W przypadku' gdy umają Państwo, iż przntwatzanie Panstwa danych osobowych łarusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pństwu prawo do uryrięsienia skargi do organrr

nadzorczego, któryn jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych, z sieciribą przy ui. Stawki 2,

00- 193 Warszałł.a.

9. lnformacja o wymoguidobrowolnoŚci podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych
^^^L^-,-,^LvD\rIJ\rw vutt-

poo*i* przezPaństwa danych osobowych jest dobrowolne, jeŹeli odbywa się na podstawie
wyrąponej .ptzez Państwa zgody. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak
mozliwości uczestrriczenia w Programie operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2a4-ia20 osi
Priorytetowej V Roz.wój cyfrowy JST oraz wzrnocnienie cyfrowej odpomości na zagtożeaia
REACT-EU działania 5.] RonvÓj cy&owy JST oraz wzmocnienie óyfrowej odpońŚci na
zagtożenia dotycąea realizacji projektu grarrtowego ,,Wspareie dzieci z rodzin pegeórowskieh w

. rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

I0'Ptzekazywanie danych do państw trzeciclr i organizacji międzynarodowych
Administrator danych nie przekazuje ani nie zamietzaprzekaryv,ać Państwa danych osobowyclł do
pań stwa trzeci e go lub organi zacj i międzynarodowych.

a

i 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Administrator danych nię będzie przetwarzał Pani1Pana danych osobowych w sposób
załttomat3lzowany i nie będzie poddawał dan5rch dec.vzjom o profilowaniu.

$ó
obdarowany przyjrnuje do wiadomoŚci, że niniejsza ulnowa jest jawna i podlega udostępnieniu na
zasadach okreŚlcnyŁh r,v przepisach o dostępie do inforr*ac.li publicarej oraz ,,v.gaża zgodę na
udostępnieniu danyc1r osobowych Stron umowy, wskazanych w komparycji umowy oraz- danyclr
osobowych ucmia.
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1. W sprawach nieuregrrlowanych rriniejsą umową stosuje się przepisy Kodekstr c1łvilnego,
Ż. W przypaciku nienaiezytęgo wywiązywania się przez obciarowanego z realizacji niniejszej

umo\ry oraz przedstawionych w niej warunkÓw darowiany, Darczytrca ma prawo do czasu
zakończęnia realizacji projektu cofnąĆ darowiznę, zaĄdaÓ zwrotu przedmiotu darowimy lub
jego rÓwnowartoŚci o której mowa w paragrafie 1 umowy'

3' Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważlości.
4. Umowa zostaŁa sporądzona w dwÓch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze stron.

!a:l

Darc4rhca Obdarowany
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Załąez.rrik nr 1 do umowy nr ..042. .... .ŻaŻ2

P rcto!._ół zd a wcz+_od h ill rrzv

z dnia .....2D2Ż r.

Oznaczenie stron:

I)arczyńca:
Gmina Bartniczka
Obdarowany:

Nazwa, rodzaj i cechy
identyfikuj ące sp rzęt:

Nr seryjny otrzymanego
sprzętu komputerowego:

Inne niezbędne informacje
o sprącie (np. akcesoria,

oprogramowanie):

Zasllacz65 W
System operacyjny Anciroici
Klawiatura (tak/nie)

Myszka (tak/nie)

Monitor (taklnie)

Uwagi dodatkowe:
Sprzęt oznaczonY nakl e_i kami :

l. Logotypyprojektu

Miejsce i termin odbioru
sprzętu:

ObdarorvanyDarczyica
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OSWIADCZENIE

Ja ... .'"ż zamieszkaĘ

oŚwiadczam, ze posiadam sprzęt komputerowy o nr seryjnym ... ... otrzymany

w ramach realizacji projektu ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym *

Granty PPGR", umowa o powierzenie grantu nr oraz jest on wykorzystywany

prZęZ acznia zgodnie z cęlami projektu grantowego'

.{:l

data i podpis obdarowanego
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