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PRZEKAZANIE SPRZĘTU 

 

 

Miasto Leszno przygotowując się do procedury przekazania sprzętu prosi o wypełnienie 

krótkiego formularza (dokument do poprania), który będzie podstawą do przygotowania 

umowy przekazania sprzętu w ramach Konkursu Grantowego „Wsparcie dzieci rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”.  

Formularze wypełnione danymi osobowymi osoby obdarowanej oraz osoby, która będzie 

w imieniu ucznia (nie dotyczy osób pełnoletnich) podpisywać umowę przekazania sprzętu 

w zaklejonej kopercie z dopiskiem granty PPGR prosimy wrzucać do urny podawczej 

znajdującej się w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna, ul. Słowiańska 63, II piętro. 

Odbiór sprzętu poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub 

samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy przekazania sprzętu komputerowego.  

Kiedy do Urzędu Miasta wpłyną wypełnione formularze będziemy sukcesywnie kontaktować 

się z Państwem telefonicznie i umawiać na konkretną datę przekazania sprzętu! 

 

WAŻNE!!!!!!!!  

Przy przekazywaniu Państwu sprzętu obligatoryjnie należy: 

1. okazać ważny dokument tożsamości  

2. przekazać skrócony akt urodzenia dziecka/ ucznia wraz z OŚWIADCZENIEM dot. 

władzy rodzicielskiej (dokument do pobrania) 

3. dostarczyć dokument potwierdzający miejsce zamieszkania osoby pracującej 

niegdyś w PGR na terenie gminy, w której funkcjonowały PPGR-y (wyłącznie 

w przypadku gdy Wnioskodawca nie złożył wraz z wnioskiem stosownego 

dokumentu).  

 

Jeżeli po dniu złożenia wniosku uczeń osiągnął pełnoletniość – podpisuje umowę osobiście!!! 
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Załączniki do pobrania: 

1. Formularz informacyjny 

2. Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej (dot. wniosków, w których osobą obdarowaną 

jest uczeń niepełnoletni) 

 

 

 

Prosimy śledzić informacje nt. programu Granty PPGR na naszej stronie internetowej www.leszno.pl – 

o Wszystkich podejmowanych przez nas krokach będziemy Państwa informować na bieżąco. 

 

http://www.leszno.pl/

