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Gdaosk, dnia 2 grudnia 2021r. 

 

Szanowny Pan 

Mateusz Morawicki 

Prezes Rady Ministrów 

Minister Cyfryzacji 

 

W imieniu Związku Gmin Pomorskich zwracam się z prośbą o udzielenie 

odpowiedzi na pytania budzące wątpliwości wielu gmin, dotyczące Konkursu 

Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym –„Granty PPGR”. 

1. Kto powinien udowodnid pokrewieostwo w linii prostej Gmina czy 

wnioskodawca? 

2. Jakie dokumenty powinny zostad dołączone do oświadczeo na potwierdzenie 

pokrewieostwa- prosimy o katalog takiej dokumentacji? 

3. Kto ma byd spokrewniony w linii prostej z osobą pracującą w PGR – opiekun 

prawny czy dziecko 

4. Czy Gminy mają prawo odrzucid wniosek do którego mimo wezwania nie 

dostarczono dokumentów - potwierdzających zatrudnienie krewnego w PPGR?. 

Jeżeli tak to na jakiej podstawie, skoro w druku oświadczenia zaznaczono, że 

nie jest to wymagane. 

5. Jakie dokumenty Gminy mają uznawad za potwierdzenie pracy na PPGR – 

prosimy o katalog dokumentów? 

6. Czy dokumenty przekazywane do Gminy muszą byd potwierdzane za zgodnośd z 

oryginałem? 

7. Czy Gminy mają prawo przetwarzad dane osobowe dziadków, pradziadków- 

jeśli tak to na jakiej podstawie? 

8. Czy osoba uprawniona do złożenia wniosku musi zamieszkiwad gminę czy 

miejscowośd PPGR (zaświadczenie KOWR wymienia tylko obręby geodezyjne z 

których mienie zostało przejęte do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Paostwa, 

czyli w latach 90, wcześniej sprzedane i przekształcone grunty nie widnieją w 

KOWR). Brak prawidłowego wykazu PGR, który stanowiłby podstawę do 

uznania zatrudnienia i zamieszkania na terenie miejscowości PPGR); 
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9. W jaki sposób Gminy mają sprawdzad czy w latach 2020/2021 dzieci nie 

otrzymały sprzętu lub nie został im on użyczony z innych środków publicznych 

np. z „Zdalnej Szkoły” czy „Komputer dla Rolnika” (zaświadczenie, 

oświadczenie, notatka służbowa)? 

10. W jaki sposób Gminy mają realizowad obowiązek potwierdzenia zamieszkania 

(nie zameldowania) wnioskodawcy? (prosimy o przekazanie katalogu 

dokumentów jakich gminy mają bazowad przy potwierdzaniu zamieszkania wg. 

Paostwa) 

11. Prosimy o podanie podstawy prawnej na jakiej możemy weryfikowad dane 

podane we wniosku przez beneficjenta. 

 W związku z informacją, iż cześd Gmin w Polsce nie otrzymała wezwania do 

uzupełnienia wniosku o Granty, prosimy o ustosunkowanie się, czy taka zasada może 

dotyczyd wszystkich gmin a nie tylko części. 

 Jednocześnie wnosimy o przesunięcie terminu składania wniosków przez gminy 

z 16 grudnia br. do kooca stycznia przyszłego roku. Taki wniosek jest podyktowany 

tym, że gminy nie są w stanie zebrad potrzebnych dokumentów. 

 Gminy chcą zrealizowad ww. zadanie jak najlepiej i dla wszystkich 

zainteresowanych. Jednak duża niespójnośd w interpretacji i stosowaniu przepisów 

oraz problemy mieszkaoców i gmin w pozyskaniu potrzebnych dokumentów, może 

spowodowad, że spora częśd naszych mieszkaoców nie skorzysta z programu co z 

pewnością byłoby bardzo krzywdzące. 

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu 

Związku Gmin Pomorskich 

Błażej Konkol 


