
 

UCHWAŁA NR 50/2018 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 12 czerwca 2018 r. 
 

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji 

Rekrutacyjnej w ramach projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń 

grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego 

 

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt d), § 5 ust. 2 pkt x), § 22 ust. 1 pkt a) Statutu Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

oraz Uchwały nr 2/2018 Zgromadzenia Ogólnego Związku Korespondencyjnego Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu 

planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 w ramach 

poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej – konkurs RPO WSL 2014-2020 

 

Zarząd Związku 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Powołuję się Komisję Rekrutacyjną w celu zatwierdzania list wnioskodawców w ramach 

projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych 

na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

2. Do składu Komisji, spośród pracowników Biura Związku Subregionu Zachodniego 

z siedzibą w Rybniku, powołuje się: 

a) Dyrektora Biura Związku, 

b) Asystenta Dyrektora, 

c) Specjalistę ds. promocji, turystyki i informatyki 

3. Szczegółowy zakres pracy i obowiązków Komisji określa załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Zarządu  

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
 

(-) Damian Mrowiec 
 



 

   
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 50/2018 Zarządu Związku  

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

 z siedzibą w Rybniku z dnia 12 czerwca 2018 r. 

 

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

w ramach projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach 

mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa tryb pracy Komisji, powołanej na podstawie Uchwały Zarządu 

Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. 

2. Komisja zostaje powołana w celu zatwierdzania list wnioskodawców w ramach projektu 

"Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w porozumieniu z Gminami 

uczestniczącymi w projekcie tj. Gminą Gaszowice, Gminą Godów, Gminą Gorzyce, 

Miastem Jastrzębie-Zdrój, Gminą Lubomia, Gminą Mszana, Gminą Pietrowice Wielkie, 

Miastem Pszów, Miastem Racibórz, Miastem Rybnik, Miastem Rydułtowy, Miastem 

Wodzisław Śląski oraz Miastem Żory. 

3. Komisja działa w oparciu o Regulamin naboru wniosków i realizacji projektu "Gminy 

z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Porozumienie o współpracy na rzecz 

realizacji projektu z dnia 27.04.2018 r. 

 

§ 2 

Zadania Komisji 

 

1. Komisja odpowiedzialna jest za: 

a) weryfikację formalną oraz ocenę merytoryczną złożonych dokumentów 

rekrutacyjnych na podstawie kryteriów wskazanych w Regulaminie naboru 

wniosków i realizacji projektu, w przypadku tych wnioskodawców wobec, 

których Gminy uczestniczące w projekcie powzieły uzasadnione wątpliwości, 

bądź wyłączyły się z ich oceny w celu zachowania bezstronności; 

b) wertyfikację list wnioskodawców zakwalfikowanych do projektu oraz list 

uzupełniających przygotowanych przez Gminy uczestniczące w projekcie; 

c) sporządzenie ostatecznych list wnioskodawców zakwalikowanych do udziału 

w projekcie oraz list uzupełaniających uwzględniając nazwę gminy i numer 

ewidencyjny wnioskodawcy. 



 

   

2. Członkowie Komisji nie mogą być związani z osobami składającymi wnioski 

o przyznanie grantu stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który 

mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności 

rekrutacyjnych. W przypadku wystąpienia powyższego stosunku, członek Komisji 

podlega wykluczeniu z udziału w czynnościach weryfikacyjnych. 

3. Członkowie Komisji zobowiązani są do podpisania Deklaracji Poufności i Bezstronności. 

 

§ 3 

Praca Komisji 

 

1. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor Biura Związku. 

2. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków 

Komisji. 

3. Siedzibą Komisji jest Biuro Projektu czyli siedziba Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

4. Komisja działa w sposób ciągły do końca 2021 roku, z możliwością skrócenia czasu jej 

działania w przypadku nieotrzymania dofinansowania na realizację projektu od 

Zarządu Województwa Śląskiego.  

5. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza się listę obecności i protokół. 

6. Komisja Rekrutacyjna po zatwierdzeniu list niezwłocznie poinformuje osoby 

zakwalifikowane i niezakwalifikowane do Projektu o wynikach naboru poprzez 

umieszczenie stosowanych informacji na stronie internetowej www.subregion.pl oraz na 

stronach właściwych Gmin uczestniczących w Projekcie. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regualamin Pracy Komisji obowiązuje po zatwierdzeniu przez Zarząd Związku 

Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. 

2. W sprawach spornych dotyczących kwestii objętych Regulaminem ostateczna 

interpretacja należy do Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą 

w Rybniku.    

 


