
 
                                                                     Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 14/2013 

                                                                           Wójta Gminy Książ Wielki  

                                z dnia 20.02.2013r. 

 

ANEKS NR 1 

Do regulaminu uczestnictwa w projekcie 

                pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki” 

§ 1 

1.   § 5 regulaminu uczestnictwa projektu otrzymuje brzmienie: 

Kryteria przydzielenia wsparcia 

 

A. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

lub z orzeczeniem równoważnym  w tym dzieci nieletnie reprezentowane przez opiekuna 

prawnego 

 

B .Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej  spełniające  kryterium dochodowe 

upoważniające  do  otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub 

świadczeń rodzinnych  (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. Nr 64, 

poz.  593  z  późn.  zm.,  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  17  lipca  2012  r.  w  

sprawie zweryfikowanych  kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z 

pomocy  społecznej, Dz. U. z dnia 17 lipca  2012 r. , poz. 823.). 

 

Przysługuje: 

1. Osobie samotnie gospodarującej, której  miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł 

netto; 

2. Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456,00 zł netto; 

3. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny", 

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 

2-15 ustawy z  dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub innych okoliczności 

uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. Gospodarstwa domowe spełniające warunki 

upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu  świadczeń rodzinnych (ustawa z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2003 Nr 139, poz. 992 z późn. 

zmianami). 

 



 

Przysługuje: 

 

1. Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 

2. Opiekunowi faktycznemu dziecka; 

3. Osobie uczącej się; 

4.  W ramach systemu świadczeń rodzinnych, świadczeniem obowiązującym jest zasiłek 

rodzinny, który  przysługuje  osobom  (o  których  mowa  w  art.  5  ustawy  z  dnia  28  

listopada  2003  r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z 2003 Nr 139, poz. 992 z późn. 

zmianami), Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r , Dz.U z 24 sierpnia 

2012r poz.959 jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się 

nie przekracza kwoty 539,00 zł netto, lub 623,00 zł netto na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie 

jest dziecko niepełnosprawne. 

 

1. Kryteriami obowiązkowymi dla każdej z grup są:  

a) spełnienie minimum jednego z punktów A – B 

b) stały lub czasowy meldunek na terenie gminy Książ Wielki, 

c) nieposiadanie dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym. 

 

Sposób wyliczenia średniego dochodu netto: 

Średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ustala się, dzieląc łączną kwotę 

miesięcznego dochodu rodziny przez liczbę członków rodziny. 

Średni miesięczny dochód netto na osobę = Łączny miesięczny dochód netto wszystkich 

członków gospodarstw domowego (rodziny) / Liczba osób w gospodarstwie domowym 

 

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się 

według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji 

administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. 

 

 

       W przypadku kwalifikowania się do projektu większej liczby uczestników, 

pierwszeństwo będą miały osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym (dzieci do lat 16 z 

orzeczoną niepełnosprawnością bez orzeczenia stopnia niepełnosprawnosci) 

 zamieszkujące  i zameldowane na terenie gminy Książ Wielki, w wieku od 5-tego do 16- 

tego roku życia, następnie zakwalifikowane do projektu będą osoby niepełnosprawne  w 

pozostałej grupie wiekowej . Pozostałe osoby umieszczone będą na liście rezerwowej.             

Dodatkowym kryterium przy kwalifikowaniu uczestników do projektu zarówno z grupy 

docelowej „A” jak i „B” będzie wysokość dochodu netto na jednego członka rodziny, 

według kolejności od najniższego do najwyższego. 

      



 

W przypadku gdy miejsce, w którym będzie instalowany sprzęt znajduje się poza zasięgiem 

dostępu   do  Internetu,  oferowanego  przez  działających  na  lokalnym  rynku operatorów 

świadczących  usługi  dostępu  do  Internetu Gmina Książ Wielki  ma  prawo -odmówić  

udziału w projekcie gospodarstwu domowemu niespełniającemu powyższego wymogu. 

§2 

1. Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie. 

§3 

 

1. Aneks wchodzi w życie z dniem 20.02.2013 roku. 

 

 

 

 

                                                                                    


