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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 36/2021 

Wójta Gminy Kawęczyn 

z dn. 27-08-2021 r. 

 

REGULAMIN PUBLICZNEGO LOSOWANIA DEKLARACJI Z 

NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO NA INSTALACJE 

FOTOWOLTAICZNE 
 

w ramach projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew           

i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 

2014 - 2020, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. 

 I Informacje ogólne 

1. Osoby biorące udział w publicznym losowaniu wyrażają zgodę na publiczne 

udostępnienie wizerunku podczas transmisji na żywo. 

2. Losowanie dotyczy złożonych deklaracji na montaż instalacji fotowoltaicznych w 

naborze uzupełniającym w ramach w/w projektu, który miał miejsce w dniach 

od 02.08.2021 roku do dnia 13.08.2021 roku  i ma na celu ustalenie kolejności 

na liście uzupełniającej oraz liście rezerwowej 

3. Każda złożona deklaracja ma przydzielony numer porządkowy tzw. 

identyfikacyjny zgodnie z kolejnością złożonych deklaracji.  

4. Numery porządkowe tzw. identyfikacyjne są w następującej formule- cyfra 

arabska wraz z  literą F np. 108/F.  

5. W ramach naboru uzupełniającego na instalacje fotowoltaiczne wpłynęło 107 

deklaracji udziału w projekcie, którym nadano numery identyfikacyjne. 

Deklaracje zostały złożone na następujące moce: 2 kW, 3kW, 4kW i 5kW 

6. W ramach losowania zostaną utworzone, dla każdej mocy, listy uzupełniające 

oraz listy rezerwowe wg następujących kryteriów: 

- dla mocy 2 kW   - lista uzupełniająca – 2 numery identyfikacyjne, lista 

rezerwowa- pozostałe numery identyfikacyjne. 

- dla mocy 3 kW   - lista uzupełniająca – 5 numerów identyfikacyjnych, lista 

rezerwowa- pozostałe numery identyfikacyjne. 

- dla mocy 4 kW   - lista uzupełniająca – 16 numerów identyfikacyjnych, lista 

rezerwowa- pozostałe numerów identyfikacyjnych. 

- dla mocy 5 kW   - lista uzupełniająca – 19 numerów identyfikacyjnych, lista 

rezerwowa- pozostałe numery identyfikacyjne. 

II Termin i miejsce losowania 

Publiczne losowanie odbędzie się w dniu 30-08-2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie 

Urzędu Gminy (Sala Posiedzeń, I piętro budynek B) pod adresem Kawęczyn 48, 62-

704 Kawęczyn. 
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1. Losowanie będzie nagrywane i transmitowane na żywo pod adresem 

https://youtu.be/RfkrWVNRgE. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne                             

w procedurze losowania udział weźmie komisja oraz określona liczba mieszkańców.   

III Procedura losowania 

1. W trakcie procedury losowania oraz podczas ogłaszania wyników, komisja będzie 

posługiwała się numerami identyfikacyjnymi. 

2. Na potrzeby losowania przygotowane zostanie szklane, przezroczyste naczynie, w 

którym umieszczone będą zaklejone koperty zawierające numery identyfikacyjny. 

3. Jeden numer identyfikacyjny będzie losowany tylko raz i umieszczony na jednej 

liście.  

4. Ze względu na dużą liczba złożonych deklaracji losowanie odbędzie się etapami: 

1) - Etap losowanie: 2 kW  

2) - Etap losowanie: 3 kW 

3) - Etap losowanie: 4 kW 

4) - Etap losowanie: 5 kW 

5. Losowanie przebiegać będzie poprzez wyciągnie losów z naczynia przez osobę 

losującą (wybraną osobę z widowni) – aż do wyczerpania losów. W przypadku braku 

widowni losować będą członkowie komisji. 

6. Deklaracje, które znajdą się na liście uzupełniającej wezmą udział w projekcie pod 

warunkiem spełnienia warunków określonych w regulaminie naboru uzupełniającego 

na fotowoltaikę oraz po spełnieniu warunków technicznych.  

7. Deklaracje, które znajdą się na liście rezerwowej wezmą udział w projekcie (wg 

kolejności losowania) w przypadku: 

 - rezygnacji osób  z listy uzupełniającej,  

 - wykluczenia z projektu z powodu niespełnienia warunków określonych w 

regulaminie naboru uzupełniającego na fotowoltaikę.  

Oznacza to, że umieszczenie numeru deklaracji na liście uzupełniającej nie jest 

równoznaczne z przyznaniem dofinansowania do instalacji. 

8. Z losowania zostanie sporządzony protokół, który zostanie zamieszczony na stronie 

internetowej Gminy Kawęczyn: www.kaweczyn.pl  

IV Procedura odwoławcza 

1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list, potencjalni uczestnicy mogą zgłaszać 

w formie pisemnej odwołania do Wójta Gminy Kawęczyn. Odwołania powinny 

zawierać: dane wnioskodawcy z numerem identyfikacyjnym wraz z 

uzasadnieniem. 

2. Wszystkie prawidłowo złożone odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni 

od dnia wpływu do urzędu. 

 

Wójt Gminy  

/-/ Jan Nowak  

https://youtu.be/RfkrWVNRgE
http://www.kaweczyn.pl/
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