
ZARZĄDZENIE NR 0050.2.10.2018
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia miejsca, daty, godziny oraz zasad przeprowadzenia publicznego losowania wniosków 
o dotację w ramach programu EKOpiec 2018.

Na podstawie art. 30 ust.1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 t.j.)  oraz  na podstawie pkt 10 i 11 załącznika do Uchwały Nr XLIII/578/2018 Rady Gminy 
Lubicz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie 
zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz w ramach programu priorytetowego 
EKOpiec współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu.

Wójt Gminy Lubicz zarządza, co następuje:

§ 1. Termin publicznego losowania ustala się na dzień 04 czerwca 2018 r. na godz. 12:00.

§ 2. Losowanie odbędzie się w sali nr 4 w budynku Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny,
87-162 Lubicz.

§ 3. Losowanie przebiegać będzie w następujący sposób:

1. Numery odpowiadające wnioskom zakwalifikowanym do losowania (nadawanymi według  kolejności
wpływu) znajdować się będą w jednakowych, nieprzeźroczystych kopertach. Koperty zostaną umieszczone 
w przeźroczystym pojemniku;

2. Po wymieszaniu kopert zostanie wylosowanych w pierwszej kolejności 15 kopert, na które mamy
zabezpieczone środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z nr 
wniosków, które zostaną umieszczone na liście podstawowej. Następnie zostaną wylosowane pozostałe 
koperty, które komisja wpisze kolejno na listę rezerwową;

3. Wylosowane numery będą odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu;

4. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół;

5. W protokole z przeprowadzonego losowania wymienia się w szczególności:

a) datę i godzinę losowania,

b) osoby przeprowadzające losowanie,

c) liczbę wniosków, spośród których przeprowadzono losowanie,

d) listę podstawową numerów wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania oraz listę rezerwową
numerów wniosków;

6. Wyniki losowania będą dostępne w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubicz,
pok. nr 31.

§ 4. Losowanie jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób.

§ 5. Zarządzenie zostaje podane do publicznej  wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej
Urzędu Gminy Lubicz oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Marek Olszewski




