
                                                                                                                           
Załącznik do Zarządzenia

Nr SK 0050.405.2012

Burmistrza Miasta Lędziny

Z dnia 31.10.2012r.

ANEKS  Nr 1 

Do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 

„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny”

I. Aneks wprowadza do regulaminu następujące zmiany:

1. w dziale II Warunki uczestnictwa w Projekcie , w §3 

a)  ust. 2,  punkt 5)  otrzymuje brzmienie: „Osoby niepełnosprawne (w tym niepełnoletnie, 

niepełnosprawne dzieci) ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

lub z orzeczeniem równoważnym, spełniającej warunki określone w Szczegółowym Opisie 

Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z dnia 30 grudnia 2009r., 

których dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego, upoważniającego do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej”

b) w ust.2 po pkt 5  dodaje się  punkty 6 i  7  w brzmieniu : 

6)  „Rodziny zastępcze – decyduje fakt posiadania statusu rodziny zastępczej”

7)  „Samotni rodzice spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 z dnia 7 września 2007 r., poz 1378 z 

późn. zm.). Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeśli dochód w 

przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.

2. w dziale III Proces  rekrutacyjny,  § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie : „nabór wniosków – osoby 

zainteresowane powinny złożyć wniosek na formularzu zgłoszeniowym, który będzie można 

pobrać w Urzędzie Miasta Lędziny,  a także na stronie internetowej www.freenet.ledziny.pl , 

www.ledziny.pl.  Formularze dostępne będą też na terenie miasta jako załączniki do ulotki 

promocyjnej    Projektu.  Wnioski, wraz z załącznikami należy składać osobiście lub za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej w dniach od   15.10.2012  do 16.11.2012 w Urzędzie 
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Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55 i siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Lędzinach przy ul Lędzińskiej 47”

3. w dziale III Proces  rekrutacyjny,  § 4 ust. 1 , pkt 2 otrzymuje brzmienie „Jedno 

gospodarstwo domowe jest uprawnione do złożenia jednego Formularza zgłoszeniowego, 

jeżeli gospodarstwo spełnia więcej niż jedno kryterium , uprawniające do udziału w 

Projekcie, Wnioskodawca ma prawo wybrać tylko jedno z nich poprzez wypełnienie części 5 

formularza. Rodziny zastępcze oraz samotni rodzice spełniający kryterium dochodowe 

określone w ustawie o pomocy osobom uprawniony do alimentów ,  dołączają podpisane 

oświadczenie o spełnieniu kryterium udziału w projekcie określone odpowiednio w dziale II 

ust.2 pkt 6  lub w dziale II ust.2 pkt 7. ”

4. w dziale III Proces  rekrutacyjny,  § 4 ust. 1 , pkt 4 otrzymuje brzmienie „Do Formularza 

należy załączyć  : kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, 

zaświadczenie o dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku  i kserokopię 

aktualnej decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach  o przyznaniu zasiłku 

rodzinnego, stypendium szkolnego lub świadczeń z pomocy społecznej  ( jeśli dotyczy ), 

w przypadku osób uprawnionych, a niepobierających stypendium szkolnego, zaświadczenie 

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

kserokopię dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy) , 

dokument potwierdzający status rodziny zastępczej (jeśli dotyczy), orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności ( jeśli dotyczy), w przypadku gdy  Uczestnik Projektu nie jest 

właścicielem lokalu – pisemna zgoda najemcy lub właściciela lokalu na montaż instalacji 

związanej z dostępem do internetu.”

II. Pozostałe warunki Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pozostają bez zmian.

III. Aneks wchodzi w życie z dniem 31.10.2012r.

............................................ ...........................................

        Koordynator Projektu        Burmistrz Miasta Lędziny
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