
ZARZĄDZENIE NR 20/2021
WÓJTA GMINY BOJANÓW

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie powołania stałej Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
713 ze zm.) oraz Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bojanów na 
dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii., stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 
XXIV/176/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowej z budżetu Gminy Bojanów na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii zarządzam, 
co następuje: 

§ 1. Powołuję stałą Komisję do rozpatrzenia i rozliczenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w następującym składzie: 

Przewodnicząca Komisji: - Agnieszka Kobylarz 

Zastępca Przewodniczącego - Anna Rachwał 

Członek Komisji - Agnieszka Szczęch 

Członek Komisji - Robert Sałęga 

§ 2. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Bojanów 

Sławomir Serafin
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Załącznik 

do Zarządzenia nr 20/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24.02.2021 r. 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI 

§ 1. 

Regulamin ustala tryb pracy Komisji Powołanej przez Wójta Gminy Bojanów w celu 

rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu i 

montażu odnawialnych źródeł energii. 

§ 2. 

1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego. 

2. Członkowie Komisji przed przystąpieniem do pracy składają oświadczenie zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 3. 

Komisja może prowadzić weryfikację wniosków w składzie minimum trzyosobowym, w tym 

przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego. 

§ 4. 

1. Do obowiązków Komisji należy: 

1) rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych czynności, 

2) uczestniczenie w posiedzeniach Komisji, 

3) obiektywna ocena zgłoszonych wniosków, 

4) odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych czynności, 

5) zachowanie tajemnicy obrad w trakcie i po zakończeniu prac Komisji. 

2. Komisja dokonuje weryfikacji złożonych wniosków pod względem formalnym i 

opiniuje zgłoszone wnioski pod względem merytorycznym. Karta oceny wniosku 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

5. Z posiedzenia Komisja sporządza protokół z wykazem wniosków rekomendowanych 

do udzielenia dotacji, a także wykazem wniosków które nie otrzymały rekomendacji 

do udzielenia dotacji oraz przedstawia go Wójtowi Gminy Bojanów. Wzór protokołu 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
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§ 5. 

W posiedzeniach Komisji, na zaproszenie przewodniczącego mogą brać udział z głosem 

doradczym osoby posiadające specjalistyczna wiedzę z danej dziedziny, nie będące członkami 

Komisji. 

§ 6. 

Komisja opiniuje wnioski w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku                                    

o przyznanie dotacji. 

§ 7. 

Zmiany do niniejszego Regulaminu wprowadza się w trybie właściwym do jego nadania. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Pracy Komisji 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

(Imię i Nazwisko) 

OŚWAIDCZENIE 

 

Oświadczam, że mój udział w pracach Zespołu opiniującego wnioski o udzielenie dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii, nie 

powoduje konfliktu interesów w stosunku do wnioskodawców oraz nie podlegam wyłączeniu 

określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

       ………………………………………….. 

          (Data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  

do Regulaminu Pracy Komisji 
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KARTA OCENY WNIOSKU NR…….. 

o udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu odnawialnych 

źródeł energii 

 

1. OCENA FORMALNA: 

 TAK NIE 

Wypełniono wszystkie wymagane punkty formularza wniosku 
  

Wniosek złożony w terminie, w sposób określony w ogłoszeniu  
  

Wniosek posiada wszystkie wymagane załączniki 
  

Wniosek złożony na formularzu zgodnym ze wzorem załączonym do 

ogłoszenia 

  

Wniosek podpisany przez Wnioskodawcę 
  

 

2. OCENA MERYTORYCZNA: 

Komisja ocenia pozytywnie / negatywnie * wniosek pod względem merytorycznym. 

3. Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………….…..…

……………………………………………………………………………………………..……. 

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI: 

1. ………………………………………………. 

2. ………………………………………………. 

3. ………………………………………………. 

4. ………………………………………………. 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3  

do Regulaminu Pracy Komisji 

 

PROTOKÓŁ 

Z WERYFIKACJI WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI PRZEZ KOMISJĘ 

 

 W dniu …………………... Komisja w składzie: 

Przewodnicząca Komisji:                              -         Agnieszka Kobylarz 

Zastępca Przewodniczącego   -  Anna Rachwał 

Członek Komisji                                            -          Agnieszka Szczęch  

Członek Komisji    - Robert Sałęga 

dokonała oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Bojanów na 

dofinansowanie kosztów zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii. 

Wykaz wniosków rekomendowanych do udzielenia dotacji: 

1. ………………………………………………………………………………………….. 

Wykaz wniosków, które nie otrzymały rekomendacji do udzielenia dotacji: 

1. ………………………………………………………………………………………….. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

1. ………………………………………………. 

2. ………………………………………………. 

3. ………………………………………………. 

4. ………………………………………………. 
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