
ZARZĄDZENIE NR 36/14
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia beneficjentów  ostatecznych w ramach projektu 
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 
594 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z póniejszymi zmianami),  Burmistrz Dukli zarządza, co następuje: 

§ 1. Powołuje Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia beneficjentów ostatecznych w projekcie pn.: 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
w składzie: 

1) Andrzej Bytnar          - Przewodniczący Komisji, 

2) Małgorzata Bielec     - Zastępca Przewodniczącego Komisji, 

3) Piotr Świder              - Sekretarz Komisji, 

4) Jerzy Pęcak - członek Komisji, 

5) Elżbieta Szwast          - członek Komisji, 

6) Łukasz Piróg - członek Komisji.

§ 2. 1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy przeprowadzenie rekrutacji  wśród mieszkańców Gminy Dukla 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, którego głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
200 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu np. trudnej sytuacji materialnej lub 
niepełnosprawności oraz 5 jednostek organizacyjnych podległych z terenu Gminy. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz

Marek Górak
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Załącznik do zarządzenia Burmistrza  Dukli 
nr 36/14 z dnia 27 marca  2014 r. 

 
 

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie: 
„Przeciwdziałanie  wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla” 

 
 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i procesu rekrutacji w projekcie pn. 
„Przeciwdziałanie  wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Osi priorytetowej 8 – 
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. 
1. Projekt jest realizowany przez Gminę Dukla z siedzibą w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 11, zgodnie 

z umową nr POIG.08.03.00-18-500/13-00 zawartą w dniu 21.11.2013 r. z Władzą Wdrażającą 
Programy Europejskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2a. 

2. Działania realizowane są na terenie Gminy Dukla na rzecz uczestników projektu spełniających 
warunki uczestnictwa określone w § 4. 

 
 

§1 
PODSTAWY PRAWNE 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 
31.07.2006r.).  
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, zatwierdzony decyzją Komisji 

Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów Nr 267/2007 z dnia 30 
października 2007 r. 

2. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego, Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 
(dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013). 

3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, 
poz. 712, z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). 
5. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 

z późn. zm.). 
6. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst, jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 

139 poz.992 z późn. zm.). 
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7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. 97.123.776 z późn. zm.). 

8. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 
9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. 

zm.). 
10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, 

z późn. zm.). 
11.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  

 
§2 

POJĘCIA 
1. Projekt - projekt pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla”.  
2. Beneficjent — Gmina Dukla. 
3. Beneficjent Ostateczny – uczestnik projektu. 
4. Formularz zgłoszenia do projektu - dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej, stanowiący 

podstawę do ubiegania się o udział w projekcie. 
5. Gospodarstwo domowe - członkowie rodziny: małżonkowie, rodzice, dzieci, opiekunowie faktyczni 

dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także 
dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Do gospodarstwa domowego nie 
zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego (rodzina zastępcza), dziecka 
pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka, posiadającego własne 
dziecko.  

6. Grupy docelowe - grupy, uprawnione do ubiegania się o udział w projekcie, wskazane w § 4.  
7. Jednostki podległe Beneficjentowi - jednostki objęte projektem, tj.: Zespół Szkół Nr 1 w Dukli, 

MOSiR w Dukli, MOPS w Dukli, Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej, Szkoła Podstawowa 
w Iwli.  

8. Sprzęt komputerowy - zestaw składający się z komputera wraz z podstawowym 
oprogramowaniem i dostępem do internetu, a w przypadku: 
a. osób niepełnosprawnych  - komputer stacjonarny wraz z podstawowym oprogramowaniem, 

osprzętem komputerowym i dostępem do internetu; 
b. jednostek podległych beneficjentowi - komputer wraz z podstawowym oprogramowaniem, 

drukarką i skanerem.  
9. Biuro projektu - biuro zajmujące się realizacją projektu, mieszczące się w siedzibie Urzędu Gminy 

w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, pok. 404  
10. Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 

Gminie Dukla”.- dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej, stanowiący podstawę 
prawną, regulującą zasady ubiegania się i udziału w projekcie, zwany dalej Regulaminem. 

11. Wnioskodawca - podmiot składający Formularz zgłoszenia do Projektu. 
12. PO IG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 
13. EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 
14. Instytucja Wdrażająca - Władza Wdrażająca Programy Europejskie. 
15. Lokalizacja Projektu - Gmina Dukla, miejscowości: Dukla, Barwinek, Cergowa, Chyrowa, Głojsce, 

Iwla, Jasionka, Lipowica, Mszana, Nadole, Nowa Wieś, Olchowiec, Równe, Teodorówka, Trzciana, 
Tylawa, Wietrzno, Zawadka Rymanowska, Zboiska, Zyndranowa, Łęki Dukielskie.  
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§3 
INFORMACJE OGÓLNE  

1. Projekt jest realizowany przez Gminę Dukla 
2. Celem głównym Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Projekt przyczyni się do stymulowania rozwoju 
gospodarki elektronicznej dzięki zmniejszeniu technologicznych, ekonomicznych i mentalnych 
barier wykorzystania e-usług. Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego osobom 
najbardziej zagrożonym wykluczeniem społecznym w Gminie Dukla, stanowi o zgodności projektu 
z założeniami VIII osi priorytetowej POIG.   

3. Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeni cyfrowemu rodzin w trudnej sytuacji 
materialnej i społecznej, w tym dzieci i młodzieży uczącej się, osób niepełnosprawnych ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub posiadającym orzeczenie 
równoważne, a także seniorów, poprzez zapewnienie bezpłatnego sprzętu komputerowego wraz z 
dostępem do Internetu (w tym w jednostkach podległych Beneficjentowi: Zespół Szkół Nr 1 w 
Dukli, MOSiR w Dukli, MOPS w Dukli, ŚDP w Cergowej, SP w Iwli. Odbiorcom projektu zapewnione 
zostanie dodatkowo wsparcie szkoleniowe i serwisowe, a w przypadku osób niepełnosprawnych 
również niezbędny osprzęt w zależności od rodzaju niepełnosprawności, umożliwiający 
wygodniejszą eksploatację.  

4. Celem szczegółowym projektu jest: 
a. Zniwelowanie problemu wykluczenia cyfrowego poprzez zakup  240 zestawów 

komputerowych z oprogramowaniem i drukarką , z czego 200 stanowisk dla gospodarstw 
domowych (w tym 30 w ramach systemu pomocy społecznej, 30 w ramach świadczeń 
rodzinnych, 50 dla dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i 
społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, 20 dla osób niepełnosprawnych 
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem 
równoważnym, 5 dla rodzin zastępczych, 15 dla samotnych rodziców, 20 dla seniorów i grupy 
osób 50+ i 30 dla dzieci i młodzieży z dobrymi wynikami w nauce, gdzie przeciętny miesięczny 
dochód na osobę nie przekracza 1226,95 zł), a 40 zestawów z drukarkami dla 5 jednostek 
podległych Beneficjentowi; 

b. zapewnienie dostępu do Internetu dla min. 200 gospodarstw domowych (w gospodarstwach 
domowych spełniających kryterium dochodowe oraz w których są osoby niepełnosprawne i w 
wieku 50+, a także w szkołach) -  uczniów w gospodarstwach domowych i w  szkołach, 
przeprowadzenie szkoleń, w tym przeszkolenie 200 osób (po 1 przedstawicielu z wspartego 
bezpośrednio gospodarstwa domowego, które zostanie wsparte zakupionym zestawem 
komputerowym) dla rozwinięcia umiejętności informatycznych dla skutecznej edukacji przez 
Internet. Planuje się szkolenia w grupach 10 osobowych (10 godzin: 2 dni po 5 godzin).  

5. Udział beneficjentów ostatecznych w Projekcie jest bezpłatny, koszty pokrywane są w 85% ze 
środków zewnętrznych (Unia Europejska ze środków EFRR i budżet państwa), a w 15% z budżetu 
krajowego.   

 
§4 

GRUPY DOCELOWE 
Do ubiegania się o udział w Projekcie uprawnione są następujące grupy uczestników: 
1. Osoby, u których miesięczny dochód netto w gospodarstwie domowym na jedną osobę w tym 

gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty: 
- 542 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej 
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- 456 zł w przypadku pozostałych gospodarstw domowych, 
2. Rodzice lub opiekun prawny niepełnoletniego dziecka oraz osoba ucząca się, u których miesięczny 

dochód netto w gospodarstwie domowym na jedną osobę w tym gospodarstwie domowym nie 
przekracza kwoty 539 zł netto, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 623 zł netto, 

3. Osoby niepełnosprawne: ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z 
orzeczeniem równoważnym. 

4. Rodziny zastępcze, 
5. Rodzice samotnie wychowujący dzieci,  
6. Dzieci i młodzież ucząca się, uczęszczająca do jednostek podległych Beneficjentowi,  z dobrymi 

wynikami w nauce z rodzin ,, gdzie przeciętny dochód miesięczny  na osobę nie przekracza 
1226,95 zł,   

7. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem 
w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS, tj. kwoty 831,15 zł.    

8. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej 
uprawniającej do uzyskania stypendium socjalnego - pomoc materialna o charakterze socjalnym 
przysługuje (według Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty):  
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży 

i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o 
których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży  z upośledzeniem umysłowym 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację, 

- odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji 
obowiązku nauki, 

- uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży 
i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków 
obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o 
stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty wymienionej a art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 
marca 2004r. O pomocy społecznej. Kwotą tą, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 
marca 2004r. (Dz. U z 2013r poz. 182 późniejszymi zmianami) jest 456 zł netto na osobę w 
rodzinie. 

Świadczeniem rozpatrywanym w przypadku wsparcia socjalnego dzieci i młodzieży jest stypendium 
szkolne. 

 
§5 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
1. Warunkiem udziału w Projekcie, obowiązkowym dla wszystkich uczestników Projektu jest łączne 

spełnienie następujących kryteriów: 
a. spełnienie odpowiednio warunków określonych w par. 4 - nie dotyczy jednostek podległych 

Beneficjentowi; 
b. posiadać miejsce zamieszkania i zameldowania  na terenie Gminy Dukla; 
c. nie posiadanie komputera i dostępu do Internetu; 
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d. zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.   
e. w przypadku uczniów z dobrymi wynikami w nauce pod uwagę brana będzie średnia ocen , 

zgodnie z „kryteriami przyznawania sprzętu komputerowego dla uczniów zdolnych w związku z 
realizacja przez Gminę Dukla programu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu”” ( zał. Nr. 
3). 

2. Jedno gospodarstwo może otrzymać jeden zestaw komputerowy. 
3. O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie będzie decydować również pozytywna weryfikacja 

warunków instalacji przyłącza internetowego. 
 

§6 
ZASADY REKRUTACJI 

1. Na podstawie wypełnionych formularzy wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami 
(stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) zgłoszonych przez osoby zainteresowane 
uczestniczeniem w Projekcie na podstawie informacji zamieszczonych w prasie lokalnej i na 
stronie internetowej Urzędu Gminy w Dukli - www.dukla.pl tworzy się listę osób 
zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie. 

2. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Urzędzie Gminy Dukla  (pok. 111 ), na stronie UG 
www.dukla.pl oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 4..  

3. Wypełnione formularze należy składać Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. 
Kościuszki 4 w terminie od 1 kwietnia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 r. (data wpływu 
dokumentów do urzędu, w przypadku osobistego składania wniosków decyduje data i godzina 
wpływu dokumentów na dziennik podawczy, w przypadku wniosków wysłanych pocztą decyduje 
data stempla pocztowego, określająca datę nadania wniosku) w pokoju nr4 . 

4. Warunkiem przyjęcia formularza do oceny będzie dotrzymanie terminu o którym mowa w ust. 2. 
5. Nabór do projektu będzie prowadzony z zachowaniem równości szans i płci osób uprawnionych 

do udziału w projekcie.  
6. Rekrutacja BO będzie przebiegać etapowo: 

a. pierwszy etap obejmuje: powołanie przez Burmistrza Gminy Dukla Komisji Rekrutacyjnej w 
skład której wchodzą: pracownicy UM w Dukli, Dyrektor 1 placówki oświatowej, dwóch 
przedstawicieli MOPS, Radny Gminy, Koordynator projektu oraz nabór wniosków wraz z 
wymaganym kompletem dokumentów; 

b. drugi etap obejmuje: weryfikację zgłoszeń do udziału w projekcie pod kątem spełnienia 
kryteriów opisanych w par. 4 oraz kompletności i poprawności dokumentów rekrutacyjnych, 
jak również poinformowanie osób składających zgłoszenia o zakwalifikowaniu się do udziału w 
projekcie; 

c. trzeci etap - podpisanie przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie Umowy użyczenia 
na sprzęt.  

7. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą telefoniczną oraz listownie. Organizator 
nie będzie informował osób niezakwalifikowanych.  

8. Komisja Rekrutacyjna w oparciu o powyższe zapisy sporządzi listę beneficjentów ostatecznych 
Projektu. Wyłoniona zostanie grupa 200 uczestników projektu.  

9. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. W ramach tego kryterium pod 
uwagę będzie brany limit miejsc w ramach danej grupy docelowej, co oznacza, że kolejność 
zgłoszeń rozpatrywana będzie względem liczby miejsc przewidzianych dla danej grupy osób.  

9. W przypadku zaistnienia wątpliwości w stosunku do wysokości dochodów gospodarstwa 
domowego zadeklarowanego przez Wnioskodawcę w formularzu zgłoszenia do Projektu, czy 
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zgodności złożonych oświadczeń ze stanem faktycznym Komisja Rekrutacyjna może korzystać z 
opinii Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in. na 
podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego lub wezwać uczestnika projektu do 
przedłożenia dokumentu poświadczającego osiągane dochody. 

10. W przypadku kwalifikowania się do udziału w projekcie większej liczby uczestników, w pierwszej 
kolejności zakwalifikowane zostaną osoby niepełnosprawne, w dalszej kolejności osoby uczące się 
i pobierające stypendium socjalne, następnie osoby z najniższymi dochodami na osobę w 
gospodarstwie domowym, spełniające kryteria dochodowe, a pozostałe osoby umieszczone 
zostaną na liście rezerwowej. 

11. Komisja Rekrutacyjna przedstawi listę ostatecznych Beneficjentów Projektu oraz listę rezerwową 
Burmistrzowi Gminy Dukla do zatwierdzenia w terminie do 20 maja 2014 roku. W przypadku 
kwalifikowania się do udziału w Projekcie mniejszej liczby uczestników niż przewidziano we 
wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zastrzega sobie możliwość ogłoszenia ponownej rekrutacji 
uczestników. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w projekcie nie przysługuje 
odwołanie.  

12. Projektem może być objęta tylko jedna osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie 
domowym.  

13. Formularz zgłoszenia należy wypełnić drukowanymi literami. 
14. Dokumenty zgłoszeniowe (tj.: deklarację uczestnictwa w projekcie, wniosek o przystąpienie do 

projektu, oświadczenie o wysokości dochodów, kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, 
zaświadczenia o dochodach lub otrzymywanej pomocy społecznej - w przypadku zakwalifikowania 
się do projektu uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia oryginału do wglądu w celu 
poświadczenia go za zgodność z oryginałem przez Zespół projektowy) należy składać w 
wyznaczonym przez Gminę Dukla terminie w zamkniętych kopertach pod rygorem pozostawienia 
ich bez rozpatrzenia. Koperta powinna być opisana imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy oraz 
adnotacją Wniosek o przystąpienie do udziału w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Dukla ”.  
15. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane.  
16. Złożenie formularza zgłoszenia do Projektu nie jest jednoznaczne z przyjęciem Wnioskodawcy do 

projektu.  
 

§7 
OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO 

1. Uczestnik zobowiązuje się do: 
a. uczestniczenia w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, 

organizowanych w ramach Projektu, 
b. dbania i utrzymania otrzymanego sprzętu w należytym stanie technicznym,  
c. zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji i obsługi sprzętu. Beneficjent Ostateczny ponosi 

odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie lub zniszczenie sprzętu z jego winy. 
d. zgłaszania wszelkich awarii sprzętu Kierownikowi Projektu/firmie serwisującej sprzęt, 
e. przestrzegania legalności oprogramowania, 
f. udostępnienia lokalu, w którym znajduje się sprzęt komputerowy na potrzeby naprawy, 

serwisu bądź kontroli, 
g. natychmiastowego powiadamiania Kierownika Projektu o okolicznościach mających wpływ na 

możliwość uczestnictwa w projekcie (np. zmiana miejsca zamieszkania), 
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h. zwrotu - w przypadku zakończenia udziału w Projekcie (ze swojej winy) - użyczonego sprzętu w 
stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji; 

i. informowania o zmianie sytuacji materialnej, zmianie statusu związanego z 
niepełnosprawnością, co mogłoby mieć wpływ na uprawnienia do korzystania ze wsparcia w 
ramach projektu - informacje te będą co roku weryfikowane zgodnie z ustalonymi procedurami 
przez Beneficjenta we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej.  

 
§8 

PODPISANIE UMOWY  
1. Osoby zakwalifikowane do uczestniczenia w Projekcie zostaną powiadomione telefonicznie oraz 

pisemnie o terminie podpisania z Gminą Dukla umowy użyczenia komputera wraz z dostępem do 
Internetu. Wzór umowy stanowi zał. nr 2 do niniejszego regulaminu.  

2. Przez cały okres trwania umowy właścicielem sprzętu pozostaje Gmina. 
3. Po okresie realizacji projektu - data końcowa projektu 30.09.2015 r. oraz po okresie 5 lat od daty 

końcowej projektu, sprzęt zostanie przekazany użytkownikom na własność.    
 

§9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje od dnia wprowadzenia Zarządzeniem Burmistrza Dukli. 
2. Gmina Dukla zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów treści Regulaminu przez cały okres 

realizacji Projektu. 
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