
 
 

 
        „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” 
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI Ę EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 
REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWAC YJNA GOSPODARKA 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 974/2019 
Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia 17 października 2019 roku 

 

Regulamin Pracy Zespołu ds. oceny wniosków o uczestnictwo w Projekcie 

„Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym” w toku rekrutacji uzupełniającej 

 
§ 1 

 
1. Zespół ds. oceny wniosków o uczestnictwo w Projekcie „Bezpłatny Internet dla mieszkańców 

Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w toku rekrutacji uzupełniającej zwany 
w dalszej części „Zespołem” jest organem opiniodawczym w zakresie oceny złożonych wniosków. 
Przewodniczącego i Członków Zespołu powołuje Prezydent Miasta Radomia. 

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu lub w przypadku jego nieobecności osoba 
upoważniona zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia. 

3. Zespół działa na posiedzeniach i może realizować swoje zadania w składzie co najmniej 3 osobowym. 
4. Zespół ocenia wnioski w ciągu 14 dni licząc od zakończenia naboru.  
 

§ 2 
 

1. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:  
1) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji, 
2) nadzorowanie całości postępowania przy rozpatrywaniu wniosków.  
 

§ 3 
 

1. Do obowiązków członków Zespołu należy: 
1) rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych czynności, kierując się wyłącznie 

przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem, 
2) uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu, 
3) dokonywanie oceny wniosków na podstawie kryteriów określonych w Zarządzeniu 

Prezydenta Miasta Radomia, 
4) przedstawienie zastrzeżeń wynikających z dokonanej oceny wniosków, 
5) nie ujawnianie żadnych informacji i wiadomości związanych z pracami Zespołu, 
6) odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych czynności.  

 
§ 4 

 
1. Członek Zespołu podlega wyłączeniu z udziału w pracach Zespołu w przypadku, gdy wnioskodawcą 

jest: 
1) jego małżonek lub krewny i powinowaty do drugiego stopnia, 
2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej, 
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4) osoba,  której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana 
z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku 
nadrzędności służbowej. 

 
2. W przypadkach opisanych w ust. 1 członek Zespołu zobowiązany jest do złożenia wniosku 

o wyłączenie z prac Zespołu. 
3. Przy rozpatrywaniu wniosków Zespół kieruje się zasadami zgodnymi z Zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Radomia. 
 

§ 5 
 

Zespół rozpatruje wnioski w trybie niejawnym. 
 

§ 6 
 

Wynikiem prac zespołu będzie utworzenie listy uzupełniającej uczestników Projektu. Lista powstanie po 
uszeregowaniu uczestników według zasad określonych w Załączniku nr 1.  Zaznaczyć należy, że 
gospodarstwa domowe ujęte w liście uzupełniającej, będą mogły zostać przesunięte do grupy I 
„Otrzymanie łącza do Internetu wraz z komputerem” tylko i wyłącznie w sytuacji zwolnienia się w tej 
grupie miejsca ze specjalistycznym stanowiskiem komputerowym wyposażonym w program dedykowany 
dla osób niewidomych lub niedowidzących.  

 
§ 7 

 
Uczestnikom znajdującym się w grupie o której mowa w § 6, zostanie przekazana „Informacja 
o zakwalifikowaniu do Projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym”. 

 
§ 8 

 
Przewodniczący Zespołu przekazuje Prezydentowi Miasta Radomia do akceptacji protokół z posiedzenia 
Zespołu. 


