
ZARZĄDZENIE NR 54/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji oraz określenia procedury wykonania publicznego losowania 
uczestników zakwalifikowanych do udziału w programie, pn.: „Odnawialne źródła energii dla 

mieszkańców Gminy Orzesze”  obejmujący wyłącznie ankiety z zakresu paneli fotowoltaicznych.

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2017.1875 t. j.)

postanawiam

§ 1. Powołać Komisję do przeprowadzenia losowania uczestników zakwalifikowanych do udziału 
w programie, pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Orzesze”,  w następującym 
składzie:

1) Jolanta Szubert - Przewodnicząca komisji

2) Grzegorz Potysz - Z-ca Przewodniczącego

3) Monika Jaworska - Członek

§ 2. Procedurę przeprowadzenia publicznego losowania określa załącznik do niniejszego 
Zarządzenia.

§ 3. Po zakończeniu losowania i sporządzeniu protokołu z przebiegu losowania, Komisja ulega 
rozwiązaniu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta 
Orzesze

inż. Mirosław Blaski
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Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2018

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 29 marca 2018 r.

Procedura przeprowadzenia publicznego losowania uczestników zakwalifikowanych do 
udziału w programie, pn.: "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Orzesze" 

obejmujący wyłącznie ankiety z zakresu paneli fotowoltaicznych.

1) Losowanie będzie dotyczyć tylko ankiet z zakresu montażu paneli fotowoltaicznych, które zostały 
złożone w terminie od 21 lutego do 5 marca 2018 r. przez mieszkańców deklarujących chęć 
udziału w planowanym programie pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy 
Orzesze”.

2) Złożona ankieta wraz deklaracją chęci udziału w przedmiotowym programie odpowiada tylko 
jednemu budynkowi.

3) Ankietom zostały nadane przez system SOD SEKAP numery porządkowe zgodnie z terminem jej 
złożenia. Losowaniu podlegać będą wyłącznie te numery porządkowe.

4) Osoby, które złożyły ankiety będą mogły zapoznać się z numerem nadanym dla swojej  ankiety 
w siedzibie Urzędu Miasta Orzesze, w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa,  Leśnictwa 
i Szkód Górniczych.

5) Z losowania zostały wyłączone ankiety, które zostały wycofane przez samych składających oraz 
ankiety dotyczące dofinansowania do pomp ciepła.

6) Czynności losowania dokona osoba wybrana spośród zebranych na sali osób – wyboru osoby 
z sali dokona Przewodnicząca Komisji.

7) Komisja wylosuje kolejno 236 numerów przyporządkowanych do ankiet, które zostaną 
umieszczone w protokole w kolejności wylosowania. Z czego pierwsze wylosowane 104 numery 
zostaną wpisane na Listę Zakwalifikowanych do programu oraz kolejno 132 pozostałe numery, 
które zostaną umieszczone na Liście Rezerwowej do przedmiotowego programu.

8) Fakt wylosowania numeru i umieszczenia go na Liście Zakwalifikowanych gwarantuje wykonanie 
audytu energetycznego, jednak nie stwarza gwarancji udziału w przedmiotowym programie oraz 
nie rodzi jakichkolwiek roszczeń wobec Gminy Orzesze ze strony właścicieli wylosowanych do 
udziału w projekcie budynków. Projekt będzie realizowany przez Gminę Orzesze tylko 
i wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. 
Rzeczywisty poziom dofinansowania zostanie ustalony po podpisaniu umowy o dofinansowanie 
przez Gminę Orzesze.

9) W przypadku, jeśli właściciel wylosowanego budynku zrezygnuje z udziału w projekcie lub 
nie zaakceptuje zaleceń audytu, mimo jego pozytywnej oceny będzie musiał pokryć koszt takiego 
audytu, jak również na jego miejsce na Liście Zakwalifikowanych zostanie wpisany inny budynek 
z Listy Rezerwowej, z zachowaniem ustalonej w dniu 05 kwietnia 2018 r. kolejności wylosowania 
numerów.

10) Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół wraz z Listą Zakwalifikowanych 
oraz Listą Rezerwowa wylosowanych numerów. Dodatkowo przebieg losowania zostanie nagrany 
kamerą. Płyta DVD z nagraniem również będzie stanowić załącznik do protokołu.

11) Wyniki losowania czyli Lista Zakwalifikowanych oraz Lista Rezerwowych numerów zostaną 
ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Orzeszu.
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