
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Miastko informuje, że od 10 października 2022 r. rozpocznie przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach 

programu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie na obszarze Gminy 

Miastko pozytywnie zakwalifikowanych zostało 592 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania komputera 

przenośnego oraz 105 uczniów uprawionych do otrzymania komputera stacjonarnego wraz z akcesoriami. Podpisanie umów 

o przekazanie laptopów, komputerów stacjonarnych z wydawaniem sprzętu, nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem. 

 

Miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 (biura Straży Miejskiej). 

 

Umowy podpisuje: 

• rodzic/ opiekun prawny dziecka – legitymujący się dowodem osobistym oraz z podaniem peselu dziecka, 

• lub uczeń pełnoletni legitymujący się dowodem osobistym. 

 

Jeśli po dniu złożenia wniosku o laptopa, uczeń osiągnął pełnoletni wiek – podpisuje umowę osobiście! Uczniowie, którzy  

w roku 2022 ukończyli szkołę średnią/technikum są proszeni o dostarczenie świadectwa ukończenia tejże szkoły do wglądu.  

 

UWAGA! Wydawanie laptopów odbywa się tylko na podstawie ważnego dowodu osobistego.  

 

Laptopa nie wydaje się: 

• osobom, które nie wylegitymują się dowodem osobistym,  

• osobom nieuprawnionym (inne niż wnioskodawca) 

 

Prosimy o zapoznanie się z załączonym harmonogramem dotyczącym odbioru laptopów i komputerów stacjonarnych  

oraz przestrzegania dat i godzin odbioru. Dla osób, które nie będą mogły odebrać sprzętu w wyznaczonym terminie został 

wyznaczony termin dodatkowy.  

 

Przypominamy, że komputery otrzymują Państwo NA WŁASNOŚĆ. Przez dwa kolejne lata będą Państwo zobligowani  

do składania oświadczeń (co 6 miesięcy), że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby 

edukacyjne Obdarowanego. 

Jednocześnie informujemy, iż Urząd Miejski w Miastku nie będzie świadczył pomocy technicznej w zakresie uruchomienia 

czy aktualizacji systemu Windows 10 Home. Odbierając sprzęt przejmują Państwo odpowiedzialność za jego prawidłowe 

funkcjonowanie. 

Komputery objęte są 24 miesięczną gwarancją. W przypadku stwierdzenia usterki gwarancyjnej prosimy o dokonanie 

zgłoszenia do właściwego podmiotu zgodnie z danymi umieszczonymi w dokumentach gwarancyjnych. Zgłoszenia dokonują 

Państwo we własnym zakresie. Każdy komputer posiada numer seryjny (wpisany do umowy i protokołów przekazania). 

Prosimy o posługiwanie się ww. numerem podczas zgłaszania usterki. 

Szczegółowe informacje o zakwalifikowanych do dofinansowania wnioskach można uzyskać osobiście w Wydziale 

Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskim w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, pokój 15 lub pod numerami telefonów  

59 857 07 32 i 59 857 07 33. 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

Harmonogram przekazania laptopów w ramach programu 

„Granty – PPGR” 

Harmonogram przekazywania komputerów stacjonarnych  

z programu „Granty – PPGR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram przekazania laptopów z programu  

"Granty - PPGR" 

 Harmonogram przekazywania komputerów stacjonarnych  

z programu „Granty – PPGR” 

 

Pierwsza litera nazwiska 

wnioskodawcy/grantobiorcy 
Data odbioru Godziny odbioru 

  

Pierwsza litera nazwiska 

wnioskodawcy/grantobiorcy 

 

Data odbioru 

 

Godziny 

odbioru 

  

 A 10.10.2022 r. 10.00 - 11.00  A – J  27.10.2022 r. 8.00 – 15.00 

 B 10.10.2022 r. 11.00 - 15.30     

        K – P  28.10.2022 r.  8.00 – 15.00 

 C - Ć 11.10.2022 r. 8.00 - 11.00     

 D 11.10.2022 r.  11.30 - 15.00  R – Ż  31.10.2022 r.  8.30- 15.30 

           

 E - F 12.10.2022 r. 8.00 - 10.00 

 Termin dodatkowy na 

odbiór sprzętu  

02.11.2022 r.  8.00 – 15.00 

 G 12.10.2022 r. 10.00 - 15.00     

           

 H 13.10.2022 r. 8.00 - 11.30     

 I - J 13.10.2022 r. 11.30 - 15.00     

           

 K 14.10.2022 r. 8.00 - 15.00     

           

 L 17.10.2022 r. 8.30 - 10.30     

 Ł 17.10.2022 r.  10.30 - 12.00     

 M 17.10.2022 r. 12.00 - 15.00     

           

 N 18.10.2022 r. 8.00 - 11.30     

 O 18.10.2022 r. 11.30 - 15.00     

           

 P  19.10.2022 r. 8.00 - 15.00     

           

 R 20.10.2022 r. 8.00 - 11.30     

 S 20.10.2022 r. 11.30 - 15.00     

           

 Sz 21.10.2022 r. 8.00 - 13.00     

 Ś 21.10.2022 r. 13.00 - 14.00     

 T - U 21.10.2022 r.  14.00 - 15.00     

           

 W 24.10.2022 r.  8.30 - 15.30     

           

 Z 25.10.2022 r. 8.30 - 12.00     

 Ż 25.10.2022 r. 12.00 - 15.00     

        

 

  Dodatkowy termin na 

odbiór sprzętu 
26.10.2022 r. 8.00 - 15.00  

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  


