
Zarządzenie Nr WG.0050.892.2022 
Wójta Gminy Ożarowice 

 
z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie: zmiany regulaminu przeprowadzenia naboru oraz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła 

energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” w ramach RPO WSL 2014-2020, 

Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka 

Niskoemisyjna, działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii 

- konkurs nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 (projekt w formule grantowej), przyjętego zarządzeniem 

nr WG.0050.559.2021 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 24 lutego 2021 roku. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) 

 

Wójt Gminy Ożarowice 

z a r z ą d z a, co następuje: 

 

§ 1 

W regulaminie przeprowadzenia naboru oraz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą 

na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” w ramach RPO WSL 2014-2020, Osi Priorytetowej 

IV Efektywność energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna, działania 4.1 

Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs nr RPSL.04.01.03-

IZ.01-24-199/17 (projekt w formule grantowej), przyjętym zarządzeniem nr WG.0050.559.2021 Wójta 

Gminy Ożarowice z dnia 24 lutego 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 12 dodaje się ust. 14-16 w brzmieniu: 

„14.  Maksymalny termin na podpisanie umowy o powierzenie grantu, w ramach naborów nr 1 

i 2, to 31.03.2022 r. Mieszkańcy, którzy we wskazanym terminie nie podpiszą umowy 

o powierzenie grantu, zostaną wykluczeni z udziału w Projekcie. 

15.  Termin na podpisanie umowy o powierzenie grantu zostanie wydłużony, jeżeli 

Mieszkaniec przed upływem tego terminu złoży wniosek o udzielenie grantu, stanowiący 

załącznik nr 7 do regulaminu. 

16.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Mieszkańca, termin na 

podpisanie umowy o powierzenie grantu może zostać wydłużony.”. 

 

§ 2 

W załączniku nr 1 do zarządzenia ogłasza się tekst jednolity regulaminu przeprowadzenia naboru oraz 

realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie 

Ożarowice” w ramach RPO WSL 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, 

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna, działania 4.1 Odnawialne źródła energii, 

poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 (projekt 

w formule grantowej). 

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


