
 
 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  

Nr 7/13  

Wójta Gminy Książ Wielki  

z dnia 15.01.2013.r. 

 

 
REGULAMIN 

KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTIU  
 

 
 

                      pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki” 
 
 

 Numer  projektu: POIG 08.03.00-12-032/12 

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-12-032/12-00 

Działanie:  

8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion  

Oś priorytetowa: 

8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki 

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  
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§ 1 

1. Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją, powołuje Wójt Gminy Książ Wielki 

 

2. Celem działania Komisji jest ocena merytoryczna Formularzy zgłoszeniowych, złożonych 

w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki” 

 

        § 2 

1. Przewodniczącym Komisji jest Grzegorz Janus –z-ca Wójta Gminy Książ Wielki  

 

                                                                          § 3  

1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania. 

2. W skład Komisji wchodzą: 

Przedstawiciele Władzy Urzędu Gminy w Książu Wielkim  

Przedstawiciel GOPS  w  Książu Wielkim 

Przedstawiciel ZEAS w Książu Wielkim  

Pracownicy obsługujący Projekt; 

3. Członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej Formularzy zgłoszeniowych podczas 

posiedzenia Komisji, które odbywa się w siedzibie Urzędu Gminy w Książu Wielkim, Książ 

Wielki ul. Warszawska 17. 

4. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum 3 członków Komisji. 

5. Członkowie Komisji są zobowiązani do podpisania Deklaracji bezstronności  

i poufności, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. Rozpatrywane będą tylko kompletne Formularze zgłoszeniowe. 

7. Członkowie Komisji nie mogą wywoływać wątpliwości, co do bezstronności 

przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych. 

8. Komisja dokonuje wyboru beneficjentów ostatecznych na podstawie kryteriów wskazanych 

we wniosku o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie 

Książ Wielki” oraz Regulaminie uczestnictwa w projekcie. 
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9. Komisja dokonuje oceny formularzy zgłoszeniowych na podstawie “formularza 

zgłoszeniowego”  stanowiącego załącznik nr 1 do Regulamin uczestnictwa w projekcie. 

10.  W przypadku kwalifikowania się do projektu większej liczby uczestników, pierwszeństwo 

będą miały osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym  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. 

11. Komisja sporządza listę zakwalifikowanych beneficjentów ostatecznych oraz listę  

      rezerwową. 

12. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

13. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać: 

1) datę posiedzenia; 
2) dane osób biorących udział w posiedzeniu; 
3) liczbę ocenionych formularzy zgłoszeniowych. 
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Deklaracja poufności i bezstronności 

 

„Ja, niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział  

w procedurze oceny Formularzy zgłoszeniowych do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w gminie Książ Wielki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 8 Os Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 

innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

eInclusion. 

Poprzez złożenie niniejszej deklaracji potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się  

z dostępnymi do dziś informacjami dotyczącymi oceny i wyboru wniosków. 

Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. 

Jeżeli okaże się, że przed lub w trakcie trwania procesu wstępnej oceny/wyboru wniosków 

zaistnieją okoliczności mogące budzić wątpliwości co do mojej bezstronności, niezwłocznie 

wyłączę się z procesu oceny, jednak nie później niż przed rekomendacją wniosków. 

Zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które 

zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny lub wynikające  

z procesu oceny. 

Wyrażam zgodę, aby sporządzane przeze mnie dokumenty w trakcie prac Komisji 

rekrutacyjnej były używane wyłącznie dla celów oceny wniosków i nie były ujawniane 

osobom trzecim.” 

Imię i nazwisko 

 

 

 

Podpis 

data 
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