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Zarz^dzenie Nr 62/2017
W6jta Gminy Ostrowek
z dnia 16 pazdziernika 2017r.

w sprawie powoiania zespolu do przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz reatizacji
projektu z zakresu odnawialnych /.rodel energii planowanym do realizacji przez Gmin^
Ostrowek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata
2014-2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 , 3 1 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorza^dzie
gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zarz^dzam, co nast^puje:
§1. W celu prawidlowej realizacji projektu pn.: ,,Odnawialne /rod hi energii
na czyste powietrze w gminie Ostrowek" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014
2020 Os Priorytetowa IV. Gospodarka
niskoemisyjna, Dzialanie 4.1 Odnawialne zrodla energii, Poddzialanie 4.1.2 Odnawialne
zrodia energii, powoluje si$ zespol zadaniowy zwany dalej Zespolem.
§2. Zadaniem Zespotu jest prowadzenie i nadzorowanie spraw zwia,zanych z
przygotowaniem i terminowym zlozeniem wniosku aplikacyjnego do Zarzajiu
Wojewodztwa Lodzkiego jako instytucji Organizuja^cej Konkurs, o dofmansowanie
projektu w ramach srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym w
szczegolnoscl:
1) przygotowanie dokumentow niezb^dnych do rozpocz^cia realizacji zadania (Ogloszenie o
naborze uczestnikow do projektu, Regulamin uczestnictwa w projekcie, Kryteria naboru
uczestnikow do projektu);
2) przygotowanie dla mieszkanca dokumentow niezbednych do zlozenia wniosku o
uczestnictwo w projekcie (wniosek/ankieta uczestnika, deklaracja uczestnika, umowa
przedwst^pna uczestnika, itp.);
3) zorganizowanie punktu konsultacyjnego w celu udzielania informacji o projekcie, pomocy
w wypelnianiu wniosku/ankiety, przyjmowania wniosku/ankiety wraz z kompletem
dokumentow;
4} weryfikacja zlozonych wnioskow oraz na podstawie ustalonych kryteriow i analiz,
przygotowanie listy glownej oraz listy rezerwowej uczestnikow projektu do
wspolfinansowania ze srodkow pochodzajsych z funduszy europejskich;
5) przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofmansowanie projektu ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
6) terminowe zlozenie wniosku aplikacyjnego do Zarza^du Wojew6dztwa Lodzkiego jako
instytucji Organizuja^cej Konkurs, wraz z udzielaniem niezbednych wyjasnien i
skladaniem wymaganych informacji na etapie rozpatrywania wniosku;
7) wspolpraca z podmiotami zewn?trznymi (wykonawcami, instytucjami i innymi
podmiotami) na etapie przygotowania i realizacji projektu.
1)
2)
3)
4)

§3. W sktad Zespotu wchodz^:
Koordynator projektu - Sylwester Gawleta,
Zast$pca koordynatora - Adam Zat$cki,
Specjalista ds. inwestycji - Matgorzata St^pien,
Specjalista ds. zamowieh publicznych - Andrzej Grzybowski,
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5) Specjalista ds. rozliczen finansowych - Lidia Pawlak.

§4. Nadz6r nad pracami Zespolu pelni Koordynator, ktory przydziela i nadzoruje wszelkie
prace Zespolu zwia^zane z realizacja^ projektu.
§5. Zesp6i przygotowuje i przedstawia do akceptacji oraz zatwierdzenia przez W6jta Gminy
Ostrowek dokument6w niezbednych do realizacji projektu.
§6. Zadania poszczeg6lnych cztonk6w Zespotu na czas realizacji projektu po uzyskaniu
dofinansowania w ramach srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
zostanq. okreslone odr^bnym zarz^dzeniem.
§7. Zarza^dzenie wchodzi w ±ycie z dniem podpisania.

