
ZARZĄDZENIE  NR 17/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 24 luty 2020 r.

w  sprawie:  ustalenia  Regulaminu  uczestnictwa  mieszkańców  gminy  Janikowo  w

projekcie  pn. „Montaż  instalacji  odnawialnych  źródeł  energii  w  budynkach

mieszkalnych w gminie Janikowo” w ramach Działania  3.1  Wspieranie wytwarzania i

dystrybucji  energii  pochodzącej  ze  źródeł  odnawialnych Regionalnego  Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

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

z 2019 r., poz. 506  ze zm.)

zarządzam, co następuje: 

§  1.  Ustalam  Regulamin  uczestnictwa  mieszkańców  gminy  Janikowo  w  projekcie

pn. „Montaż  instalacji  odnawialnych  źródeł  energii  w budynkach mieszkalnych  w gminie

Janikowo”  w ramach  Działania   3.1  Wspieranie  wytwarzania  i  dystrybucji  energii

pochodzącej  ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego  na  lata  2014-2020,  który  stanowi  załącznik  nr.  1  do  niniejszego

zarządzenia. 

§ 2. 1. Ogłaszam nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie, o którym mowa w §1

w dniach od 16 marca r. do 21 marca 2020 r.

2.  Wstępne  deklaracje  uczestnictwa  w  projekcie  wraz  z  oświadczeniem  RODO,  należy

składać  na formularzu  stanowiącym załączniki  nr.  2  i  nr.  3  do  Regulaminu  uczestnictwa

mieszkańców  gminy  Janikowo  w  projekcie  pn. „Montaż  instalacji  odnawialnych  źródeł

energii  w  budynkach  mieszkalnych  w  gminie  Janikowo”,  w sekretariacie  Urzędu  Gminy

Janikowo, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, pokój 115 (w godzinach pracy urzędu).

3. Formularz wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikiem udostępniony

jest na stronie internetowej Gminy Janikowo www.janikowo.com.pl, w Biuletynie Informacji

Publicznej Gminy Janikowo oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Janikowo (pokój nr

218).

4. Wstępne deklaracje uczestnictwa w projekcie, które wpłyną po terminie określonym w §2

ust. 1, deklaracje nie podpisane lub nie wypełnione lub nie zawierające danych pozwalających

zidentyfikować wnioskodawcę pozostawia się bez rozpatrzenia.



§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Pracownikowi Referatu Techniczno-Inwestycyjnego 

odpowiedzialnemu za ochronę środowiska.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


