Zarządzenie Nr 112/2010
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 26 listopda 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz wprowadzenia Regulaminu
naboru i uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w związku z realizacją
projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"
Na podstawie art. 26 ust.1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (j.t. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
Powołać Komisję Rekrutacyjną w celu wyłonienia beneficjentów ostatecznych
projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów", (dalej
Projekt”), realizowanego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
e-Inclusion, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w składzie:
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§2
1.Komisja Rekrutacyjna sporządzi listę beneficjentów ostatecznych w terminie do
dnia 7 stycznia 2010 roku, w oparciu o Regulamin naboru i uczestnictwa w

Projekcie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia - na podstawie
złożonych formularzy zgłoszenia – stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszego
zarządzenia wraz z wymaganymi zaświadczeniami, wskazanymi w regulaminie
naboru i uczestnictwa w projekcie.
2. W przypadkach budzących wątpliwości Komisja Rekrutacyjna może za pomocą
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzić wywiad
środowiskowy - celem ustalenia faktycznej sytuacji finansowej Wnioskodawcy
wskazanego w formularzu zgłoszenia do projektu.
3. Dysproporcja między dochodami gospodarstwa domowego zadeklarowanymi
przez Wnioskodawcę w formularzu zgłoszenia do Projektu, a faktycznym stanem
ustalonym w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę
do nie zakwalifikowania Wnioskodawcy do udziału w Projekcie, jako beneficjenta
ostatecznego.
4. Komisja Rekrutacyjna przedstawi niezwłocznie listę beneficjentów ostatecznych
Projektu do pisemnej akceptacji Wójtowi Gminy Celestynów.

§3
Komisja Rekrutacyjna ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia listy wybranych
beneficjentów ostatecznych przez Wójta Gminy Celestynów.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Obsługi Szkół Gminy
Celestynów.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów
mgr inż. Stefan Traczyk

