
ZAŁĄCZNIK 1.1. 

do regulaminu dla instrumentu 
„Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój 

przedsiębiorczości” - komponent dotacje inwestycyjne 
 realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji 

zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. 
  
 

REGULAMIN KOMITETU STERUJĄCEGO DS. PROGRAMU ŁAGODZENIA W 
REGIONIE ŚLĄSKIM SKUTKÓW RESTRUKTURYZACJI ZATRUDNIENIA W 

GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO (KS) 

DLA KWALIFIKACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH W RAMACH  
INSTRUMENTU „FUNDUSZ NA RZECZ ROZWOJU INFRASTRUKTURY LOKALNEJ 

SKIEROWANEJ NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” – KOMPONENT DOTACJE 
INWESTYCYJNE, FINANSOWANEGO W RAMACH „PROGRAMU 

ŁAGODZENIA W REGIONIE ŚLĄSKIM SKUTKÓW RESTRUKTURYZACJI ZATRUDNIENIA 
W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO”. 

 

Artykuł 1. 

Przy wyborze projektów w ramach instrumentu „Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury 
Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” – komponent dotacje inwestycyjne, 
Komitet Sterujący ds. programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji 
zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego (KS) zwany dalej Komitetem Sterującym działa 
w oparciu o system wdrażania oraz załącznik 2a „Programu łagodzenia w regionie śląskim 
skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. 
  

Artykuł 2. 

1. Oceny projektów w ramach „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej 
skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne”, z którego 
środki mogą zostać przeznaczone na dotacje na inwestycje polegające na modernizacji 
lub budowie infrastruktury w gminach i powiatach dokonuje Komitet Sterujący w składzie:  

• Przewodniczący Komitetu Sterującego – Marszałek Województwa Śląskiego, 
• przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,  
• przedstawiciel Wojewody Śląskiego,  
• 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego, 
• 2 przedstawicieli związków zawodowych, 
• przedstawiciel środowisk naukowych, 
• 3 przedstawicieli środowisk gospodarczych, 
• 4 przedstawicieli środkowego obszaru polityki rozwoju Województwa Śląskiego, 
• 2 przedstawicieli północnego obszaru polityki rozwoju Województwa Śląskiego, 
• 2 przedstawicieli zachodniego obszaru polityki rozwoju Województwa Śląskiego, 
• 2 przedstawicieli południowego obszaru polityki rozwoju Województwa Śląskiego, 
• przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. 

 

2. Komitet Sterujący jest powoływany przez Marszałka Województwa w uzgodnieniu z 
Wojewodą. 
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3. Przed rozpoczęciem oceny wniosków o dotację członkowie Komitetu Sterującego podpisują 
deklarację poufności i bezstronności, której wzór dostarczy wyznaczona jednostka Urzędu 
Marszałkowski Województwa Śląskiego. 

4.  W posiedzeniach Komitetu Sterującego mogą uczestniczyć jako obserwatorzy bez prawa 
głosu przedstawiciele Banku Rozwoju Rady Europy oraz Ministerstwa Finansów . 

5. W posiedzeniach Komitetu Sterującego mogą uczestniczyć, jako nie biorący udziału w 
głosowaniu goście, eksperci zaproszeni przez: Przewodniczącego Komitetu Sterującego. 
Głównym zadaniem zaproszonych ekspertów jest zaprezentowanie członkom Komitetu 
Sterującego technicznych i merytorycznych opinii o zgłoszonych projektach. 

6. Członkom Komitetu Sterującego nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w 
pracach Komitetu. 

 

Artykuł 3. 

1. Komitet Sterujący obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jego Przewodniczącego w 
terminach pozwalających podjąć uchwały rekomendujące przyznanie dotacji w terminie do 
dnia 2 lutego 2004 roku. 

2. Członkowie Komitetu Sterującego oraz inne osoby uprawnione do uczestnictwa w 
posiedzeniach zgodnie z art. 2. niniejszego Regulaminu powinny zostać powiadomione, listem 
poleconym oraz faxem, o terminie posiedzenia na conajmniej 5 dni roboczych przed jego 
terminem. 

3. Sekretariat Komitetu Sterującego zapewni, członkom KS oraz innym osobom uprawnionym 
do uczestnictwa w posiedzeniach, dostępność do wniosków i towarzyszącej im dokumentacji 
oraz ewentualnych opinii ekspertów w okresie minimum 5 dni roboczych przed posiedzeniem. 

 

Artykuł 4. 

1. Komitet Sterujący na posiedzeniach dokonuje oceny formalnej i merytorycznej projektów, na 
które zostały zgłoszone wnioski o dotacje zgodnie z Regulaminem „Funduszu na Rzecz 
Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” – 
komponent dotacje inwestycyjne oraz podejmuje uchwały rekomendujące przyznanie 
dotacji w oparciu o przedłożone wnioski. Komitet Sterujący ma prawo korzystać przy 
podejmowaniu decyzji z opinii zaproszonych ekspertów. 

2. Od uchwał Komitetu Sterującego nie przysługuje odwołanie. 

 

Artykuł 5.  

1. Komitet Sterujący po dokonaniu oceny formalnej podejmuje uchwałę o dopuszczeniu wniosku 
do oceny merytorycznej lub odrzuceniu z przyczyn formalnych.  

2. Członek KS będący przedstawicielem beneficjenta, który zgłosił wniosek, nie bierze udziału w 
ocenie tego wniosku. 

3. Przy dokonywaniu oceny zgłoszonych projektów, KS kieruje się kryteriami  
i przypisanymi im wagami punktowymi określonymi w Regulaminie „Funduszu na Rzecz 
Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” – 
komponent dotacje inwestycyjne. 

4. Członkowie KS po zapoznaniu się z ewentualnymi opiniami zaproszonych ekspertów 
indywidualnie wypełniają karty oceny. Suma ocen punktowych przyznanych poszczególnym 
projektom przez wszystkich uprawnionych członków KS stanowi podstawę obliczenia średniej 
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liczby punktów, decydującej o kolejności projektów na liście rankingowej. Listę tę KS 
zatwierdza w formie uchwały. 

5. Komitet Sterujący podejmuje uchwały rekomendujące Zarządowi Województwa Śląskiego 
przyznanie kwot dotacji na wybrane projekty, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 
„Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój 
przedsiębiorczości” – komponent dotacje inwestycyjne. O rekomendacji dotacji w kwocie 
niższej niż wnioskowana, Sekretariat KS niezwłocznie poinformuje zainteresowaną gminę. 
Dla ważności uchwały o przyznaniu dotacji w niższej kwocie niezbędna jest akceptacja 
wnioskodawcy ujęta w formie uchwały Rady Gminy/Powiatu. 

 

Artykuł 6. 

1. Dla ważności posiedzenia KS niezbędna jest obecność ponad połowy członków (tj. 50% + 1).  

2. Komitet Sterujący podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną większością 
głosów (tj. co najmniej 50% głosów plus jeden) obecnych na posiedzeniu jego członków. 
Jedynie członkowie KS biorący udział w całym procesie oceny wniosku są uprawnieni do 
głosowania. 

3. Uchwała rekomendująca przyznanie dotacji powinna zawierać: nazwę gminy i nazwę projektu 
oraz określać kwotę dotacji w PLN, a także ewentualnie zastrzeżone przez KS warunki 
przyznania środków. 

 

Artykuł 7. 

Z posiedzenia KS sporządzany jest protokół, zawierający: 

1. Informację o dacie i sposobie zawiadomienia członków KS o posiedzeniu. 
2. Porządek obrad. 
3. Listę obecności członków KS i innych osób uczestniczących w posiedzeniu. 
4. Listę osób uprawnionych do oceny poszczególnych projektów. 
5. Listę wniosków o dotacje lub pożyczki będące przedmiotem obrad. 
6. Informację o podjętych uchwałach wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami. 
7. Listę rankingową projektów wraz z podaniem liczby punktów przez nie uzyskanych. 
 

Artykuł 8. 

1. Uchwały KS wraz z protokołem z przebiegu obrad są podpisywane przez Przewodniczącego 
Komitetu.  

2. Kopia protokołu oraz uchwał i wniosków, na podstawie których zostały one podjęte jest 
niezwłocznie przekazywana Zarządowi Województwa Śląskiego. 

 

Artykuł 9.  

1. Funkcję Sekretariatu Komitetu Sterującego sprawuje wyznaczona przez Zarząd Województwa 
Śląskiego jednostka organizacyjna  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
Pracą Sekretariatu kieruje kierownik wskazanej jednostki organizacyjnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

2. Do zadań sekretariatu KS należy: 
a) gromadzenie i ewidencjonowanie wniosków o dotacje przedkładanych Komitetowi 

Sterującemu wraz z towarzyszącą im dokumentacją, 
b) zawiadamianie o posiedzeniu członków KS oraz innych osób uprawnionych do uczestnictwa 

w posiedzeniach KS, 
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c) wzywanie gmin/powiatów, które złożyły wnioski do uzupełnienia braków formalnych, 
d) udostępnianie członkom KS oraz innym osobom uprawnionym, wniosków o dotację będących 

przedmiotem obrad wraz z towarzyszącą im dokumentacją oraz ewentualnymi opiniami 
ekspertów, 

e) przygotowywanie projektów uchwał, 
f) sporządzanie protokołów z obrad KS, 
g) przesyłanie protokołów, uchwał oraz innych dokumentów podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

Artykuł 10. 

Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury 
Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” – komponent dotacje inwestycyjne i wchodzi w 
życie łącznie z tym Regulaminem. 


