
ZARZĄDZENIE NR W.0050.98.2020 
WÓJTA GMINY GASZOWICE 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu losowania oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia 
losowania deklaracji uczestnictwa oraz wyboru uczestników projektu w II naborze uzupełniającym 

w ramach projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska 
naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski 

Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.” 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadzić regulamin losowania deklaracji udziału w projekcie złożonych w naborze uzupełniającym 
w ramach projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na 
terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, 
Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.” Planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, 
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 
4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Powołuje się komisję ds. przeprowadzenia losowania deklaracji udziału w projekcie oraz wyboru 
uczestników projektu w następującym składzie: 

1. Karina Stępień  - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy – Przewodniczący komisji, 

2. Przemysław Ruczyński – Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy – Z-ca 
Przewodniczącego komisji, 

3. Sylwia Wojaczek – Podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, Członek komisji. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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REGULAMIN LOSOWANIA DEKLARACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE -
II NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

w ramach projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego
na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia
Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020
Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Procedura publicznego losowania deklaracji udziału w projekcie ma na celu ustalenie kolejności dla II
naboru uzupełniającego na listach podstawowej i rezerwowej utworzonych w ramach projektu pn.
„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich:
Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary,
Sośnicowice, Tworóg.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Projekt polega na zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na
nieruchomościach na terenie Gminy Gaszowice, których właścicielami są osoby fizyczne.
3. W ramach naboru uzupełniającego spłynęło 6 deklaracji udziału w projekcie, w których wnioskodawcy
ubiegają się o 5 instalacji odnawialnych źródeł energii (kotły na biomasę i pompy ciepła c.w.u).
4. Po przeprowadzeniu publicznego losowania utworzone zostaną dwie oddzielne listy rezerwowe w
podziale na rodzaje instalacji odnawialnych źródeł energii dostępne w realizowanym projekcie.
II. TERMIN I MIEJSCE LOSOWANIA
1. Publiczne losowanie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 roku o godzinie 12.00 w sali narad Rady
Gminy Gaszowice budynku administracyjno-biurowym znajdującym się przy ul. Rydułtowskiej 1 w
Gaszowicach (budynek Ośrodka Zdrowia, wejście od strony posterunku Policji).
2. W losowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Gaszowice. Ze względu na zagrożenie epidemiczne
wszyscy uczestnicy muszą mieć założone maseczki ochronne.
III. PROCEDURA LOSOWANIA
1. W trakcie procedury losowania oraz podczas ogłaszania wyników komisja będzie posługiwała się
numerami ewidencyjnymi nieruchomości (nr działki) oraz numerem wniosku/deklaracji udziału w
projekcie.
2. Na potrzeby losowania przygotowana zostanie urna, w której przed każdym losowaniem umieszczone
będą losy mające formę prostokątnych pasków papieru i zawierające numer ewidencyjny nieruchomości
oraz numer wniosku/deklaracji udziału w projekcie.
3. Jednemu potencjalnemu uczestnikowi projektu biorącemu udział w losowaniu na daną listę przysługuje
jeden los.
4. Losowanie przebiegać będzie poprzez wyciągnięcie losów z urny - aż do wyczerpania losów.
5. W związku z ograniczoną liczbą dostępnych instalacji oraz występowaniem uczestników z taką samą
liczbą punktów, przeprowadzone zostanie losowanie dla kotłów na biomasę.
6. Kolejność wyciągniętych losów odzwierciedlać będzie kolejność na liście podstawowej (do wyczerpania
limitu dostępnych miejsc), a następnie na liście rezerwowej.
7. W wyniku przeprowadzonych losowań utworzone zostaną następujące listy:
1) Lista podstawowa oraz lista rezerwowa – kotły na biomasę.
8. Umieszczenie potencjalnego uczestnika projektu na liście podstawowej nie jest równoznaczne
z przyznaniem dofinansowania do wybranego rodzaju instalacji.
9. Ostateczna lista uczestników Projektu w ramach naboru uzupełniającego zostanie umieszczona
na stronie internetowej gminy Gaszowice: www.gaszowice.pl.
10. Potencjalnym Uczestnikom i Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia w przypadku, gdy
realizacja Projektu nie dojdzie do skutku z powodu niepodpisania przez Gminę Gaszowice umowy o
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

Załącznik do zarządzenia Nr W.0050.98.2020

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 22 czerwca 2020 r.
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2020.
IV. PRZETWARZANIE DANYCH W PROJEKCIE
1. W związku z naborem uzupełniającym dane osobowe Mieszkańca będą przetwarzane przez Urząd
Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice w celu realizacji naboru deklaracji udziału w
projekcie pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin
Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza,
Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, tj. ze
względu na to, że przetwarzanie to jest niezbędne do przeprowadzenia naboru uzupełniającego oraz
weryfikacji potencjalnych uczestników projektu.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293
Gaszowice; kontakt mailowy: ugt@gaszowice.pl, kontakt telefoniczny: 32 4327140 Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@gaszowice.pl
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przygotowania i realizacji projektu partnerskiego
pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich:
Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary,
Sośnicowice, Tworóg" na podstawie Pani/Pana zgody uzyskanej na podstawie art 6. ust. 1 lit. a,
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1
4. Odbiorcą Pana danych może być/będzie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
5. Dane osobowe mieszkańca będą przekazane do przetwarzania Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020, Ministerstwu Rozwoju oraz Wykonawcom
wyłonionym w ramach projektu. Przekazanie danych może mieć również miejsce np. w sytuacji potrzeby
konsultacji z podmiotem zewnętrznym, świadczącym usługi na rzecz Administratora – księgowym, doradcą
podatkowym, adwokatem lub radcą prawnym, jak również w przypadku konieczności wykazania
prawidłowości dokumentacji przed stosownymi publicznymi instytucjami kontrolnymi.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po
złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące
zakończenia projektu.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana
zgody, ale konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości wzięcia udziału w projekcie.
11. Decyzje podejmowane wobec Pani/ Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie
w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.
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