
ZARZĄDZENIE NR 132/2019
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 22 listopada 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach 
w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" 

oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 56/2019 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województwa mazowieckiego" oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w załączniku wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4) Kandydat – osoba, która w dniu przystąpienia do projektu, ukończyła co najmniej 25 rok życia oraz 
zamieszkuje na terenie województwa mazowieckiego;”;

2) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Proces rekrutacji prowadzony będzie w sposób ciągły i trwać będzie do momentu wyłonienia 
ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia, lecz nie później niż do dnia 25.02.2020 r.”,

b) ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Projektu: Urząd Gminy w Małkini Górnej, 
07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, pok. 13 (sekretariat), bądź przesłać wypełniony 
i podpisany skan dokumentów na adres e-mail: admin@malkiniagorna.pl.”.

2) w § 6:

a) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Komisja Rekrutacyjna w okresie od 31.05.2019 r. do 28.02.2020 r. zakwalifikuje do udziału 
w projekcie - łącznie 288 osób.”,

b) ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Komisja Rekrutacyjna, po dokonaniu oceny dokumentów, w oparciu o kryteria wymienione w § 
6 ust. 1 niniejszego Regulaminu, sporządzi listy podstawowe uczestników projektu, na których 
w pierwszej kolejności znajdą się osoby, które zgłoszą się do dnia 31.12.2019 r.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej ww. projektu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  

 
Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek
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