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ZARZĄDZENIE Nr WSO.0050.1.105.2014 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 

z dnia 14 sierpnia 2014 r. 
 
w sprawie:  uzupełniającego naboru wniosków do projektu dofinansowanego                               

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Ochrona 
najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem 
cyfrowym – Etap III” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. 
Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności 
gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
eInclusion 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, z późn. zm.1)  

 
zarządzam, co następuje:  
 

§ 1 
Ustala się termin uzupełniającego naboru wniosków beneficjentów ostatecznych                 
do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                 
pn. „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem 
cyfrowym – Etap III” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś 
Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, 
Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, w związku z 
niewystarczającą liczbą gospodarstw domowych kwalifikujących się do uzyskania 
wsparcia po naborze określonym w zarządzeniu nr WSO.0050.1.24.2014 Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie realizacji projektu 
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Ochrona 
najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym – Etap III” 
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z późniejszymi zmianami2,  

na okres od 14.08.2014 do godz. 15:00 dnia 03.09.2014 roku. 
 

§ 2 
1. W naborze uzupełniającym zastosowanie ma regulamin stanowiący załącznik nr 1 do 

zarządzenia nr WSO.0050.1.24.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia       
21 lutego 2014 r. z wyłączeniem § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 4. 

2. Kwalifikacją do naboru jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie w terminie 
poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik 
nr 1 do zarządzenia wraz z dokumentami wymienionymi w § 7 ust. 8 zarządzenia nr 
WSO.0050.1.24.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 21 lutego 2014 r.,    
w tym w szczególności: 

a. kserokopię dowodu osobistego, 
                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 i z 2014 poz. 379. 
2 Zmiany zarządzenia: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz nr WSO.0050.1.38.2014 z dnia 26.03.2014, nr  WSO.0050.1.47.2014 z dnia 
11.04.2014 i nr WSO.0050.1.58.2014 z dnia 30.04.2014, 
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b. kserokopię decyzji administracyjnej o przyznaniu zasiłku rodzinnego, 
stypendium szkolnego lub świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub 
obejmującą miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku, 

c. zaświadczenie o czasowym meldunku (jeśli dotyczy), 
d. w przypadku osób uprawnionych a niepobierających stypendium szkolnego, 

zaświadczenie o pobieraniu nauki lub ksero odpowiedniego dokumentu (np. 
legitymacji szkolnej),  

e. w przypadku osób niepełnosprawnych (w tym członków rodziny) orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. 

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 

 
 

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 

[---] 
mgr Anna Tomicka 

 


