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Załącznik do Zarządzenia nr 120.63.2014 
Wójta Gminy Ustka 

z dnia 21 listopada 2014 roku 
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§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
mieszkańców Gminy Ustka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
elnclusion. 

2. Beneficjentem i realizatorem projektu jest Gmina Ustka. 
3. Biuro projektu znajduje się w budynku Urzędu Gminy Ustka, ul. Piotra Dunina 24, 76-270 Ustka, pokój 109. Osobą 

uprawnioną do kontaktu w imieniu Beneficjenta jest Paweł Janowski, tel. (59) 815 24 53, faks (59) 814-42-57,  
e-mail: info@gminaustka.eu. 

4. Biuro projektu czynne jest w godzinach od 9:00 do 14:00, z tym że w dniach 06.11.2014, 12.11.2014, 18.11.2014, 
20.11.2014, 24.11.2014 biuro projektu będzie czynne w godzinach  od 9:00 do 16:30. 

5. Rekrutacja do udziału w projekcie trwa od 03.11.2014 do 3 grudnia 2014. 
6. Projekt realizowany jest na obszarze Gminy Ustka do 31 grudnia 2015 roku oraz przez okres pięciu lat trwałości po 

ostatecznym rozliczeniu projektu. 
 

§ 2 
Słownik pojęć 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
1) bardzo dobrych wynikach w nauce - należy przez to rozumieć osiągniętą przez dzieci i młodzież na koniec roku 

szkolnego poprzedzającego złożenie wniosku średnią ocen w wysokości co najmniej 4,0 (liczoną do dwóch miejsc 
po przecinku), przy czym na średnią tą składa się co najmniej jedna ocena 5 lub ocena 6 jako ocena cząstkowa.  
Na potrzeby rekrutacji do projektu, przyjmuje się, że osiągnięte przez uczniów klas II – IV szkoły podstawowej bardzo 
dobre wyniki w nauce w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku, potwierdzone stosownym 
zaświadczeniem nauczyciela nauczania zintegrowanego lub dyrektora szkoły, są równoznaczne ze średnią 5,0.    

2) Beneficjencie – należy przez to rozumieć Gminę Ustkę, 
3) Beneficjencie Ostatecznym (w skrócie BO) – należy przez to rozumieć Uczestnika projektu, tj. Gospodarstwo 

domowe i osoby wchodzące w jego skład, dzieci i młodzież osiągające bardzo dobre wyniki w nauce oraz osoby 
niepełnosprawne lub rodziny mające na wychowaniu dziecko niepełnosprawne, które zostały zakwalifikowane do 
udziału w projekcie, korzystające ze wsparcia oferowanego w ramach projektu, 

4) dokumentach rekrutacyjnych – należy przez to rozumieć dokumenty o których mowa w §6, §7, §8 Regulaminu 
składane przez poszczególne grupy docelowe, przy zgłaszaniu ich udziału do projektu, 

5) gospodarstwie domowym - osoby spokrewnione lub niespokrewnione, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące lub 
osoba samotnie gospodarująca, 

6) projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie 
innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion. 

 

§ 3 
Założenia projektu 

1. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka” realizowany jest przez Gminę Ustka  
w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion. 

2. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie 100 gospodarstw 
domowych z terenu Gminy Ustka, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub 
niepełnosprawności oraz dla dzieci i młodzieży osiągających bardzo dobre wyniki w nauce. 

3. Celem szczegółowym projektu jest: 
 wyposażenie w sprzęt komputerowy i zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu do : 

a) 100 gospodarstw domowych z terenu Gminy Ustki (w tym 70 tabletów i 30 zestawów komputerowych), 
b) jednostek podległych Beneficjentowi z obszaru jego działania ,tj.: 

 5 szkół (100 tabletów oraz 60 zestawów komputerowych), 
 świetlic wiejskich i bibliotek podległych Centrum Kultury Gminy Ustka w Ustce (28 zestawów 

komputerowych), 
 budowa sieci Wii-Fi na terenie szkół Gminy Ustka, 
 przeprowadzenie szkoleń i egzaminów ECDL E – Citizen dla 100 osób z gospodarstw domowych objętych projektem. 

4. Koszty kwalifikowane projektu pokrywane są w 100 % przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

5. Udział dla uczestników w projekcie jest bezpłatny. 
 

§ 4  
Grupy docelowe 

O udział w projekcie mogą starać się: 
1) gospodarstwa domowe, w których dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku na osobę  

w rodzinie nie przekracza kwoty 456,00 zł netto a w przypadku osób samotnie gospodarujących dochód netto z 



 

Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość                                                                       3 

miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty 542,00 zł, tj. gospodarstwa domowe 
spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, 
określone kryteriami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 182 ze 
zmianami) i przepisami wykonawczymi lub gospodarstwa domowe, w których dochód netto z miesiąca 
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku na osobę nie przekracza 539,00 zł lub 623,00 zł netto na osobę w 
rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, tj. gospodarstwa domowe spełniające kryterium 
dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, określone kryteriami 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 1456) i przepisami wykonawczymi, 

2) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem 
równoważnym oraz rodziny mające na wychowaniu dziecko niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. 

3) dzieci i młodzież ucząca się, osiągająca bardzo dobre wyniki w nauce z rodzin, w których przeciętny miesięczny 
dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy niż ostatni 
aktualny roczny wskaźnik (2013 rok – 1299,07 zł), 

 

§ 5 
Warunki uczestnictwa 

dla wszystkich grup docelowych, o których mowa w § 4 regulaminu 
1. Osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie muszą spełniać następujące warunki: 

1) należeć co najmniej do jednej z grup docelowych, o których mowa w § 4 regulaminu, 
2) posiadać miejsce zamieszkania, a w przypadku gospodarstw domowych siedzibę na terenie Gminy Ustka, 
3) nie posiadać dostępu do szerokopasmowego Internetu i złożyć w związku z tym stosowne oświadczenie 

zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym, określonym załącznikiem nr 1 do regulaminu, 
4) wyrazić zgodę na przetwarzanie   danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1182) według wzoru określonego 
załącznikiem nr 2 do regulaminu, 

5) zawrzeć umowę użyczenia z Gminą Ustka według wzoru określonego załącznikiem nr 8 do regulaminu,  
6) zapewnić trwałość projektu poprzez osobisty udział (w przypadku grupy docelowej, o której mowa w § 4 pkt 2 

regulaminu) albo udział jednej osoby z gospodarstwa domowego w certyfikowanych szkoleniach komputerowych 
ECDL E – Citizen oraz egzaminach, realizowanych w ramach projektu oraz wykorzystywanie powierzonego zestawu 
komputerowego lub tabletu z dostępem do szerokopasmowego Internetu. 

2. Informacja o naborze i terminie składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w Projekcie zostanie zamieszczona na 
stronie internetowej www.gminaustka.eu, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Ustka oraz w Urzędzie Gminy Ustka. 
Dokumentacja projektowa dostępna będzie w biurze projektu, na stronie internetowej www.gminaustka.eu, w 
szkołach, bibliotekach i świetlicach wiejskich na terenie Gminy Ustka. 

3. Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec Gminy Ustka, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub 
opiekun prawny poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych wymaganych dla poszczególnych grup docelowych. 

4. Za datę zgłoszenia do projektu uważa się datę wpływu formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem załączników do 
Biura projektu (Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76 – 270 Ustka, pok. 109). Złożonym dokumentom rekrutacyjnym 
nadaje się numer porządkowy, o którym informowany jest uczestnik projektu. Zgłoszenia do projektu złożone po 
terminie, niewypełnione lub błędnie wypełnione nie podlegają rozpatrzeniu. 

5. Jedno gospodarstwo domowe jest uprawnione do złożenia tylko jednego formularza zgłoszeniowego. 
6. W ramach realizacji projektu jedno gospodarstwo domowe może otrzymać jeden zestaw komputerowy albo tablet  

z dostępem do szerokopasmowego Internetu. 
7. Osoba z gospodarstwa domowego zakwalifikowana do udziału w projekcie, która należy do więcej niż do jednej z grup 

docelowych, o których mowa w § 4, może w ramach projektu uzyskać jeden zestaw komputerowy albo tablet  
z dostępem do szerokopasmowego Internetu. 

8. Zgłoszenie do projektu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie. 
9. O ostatecznym zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie decydować będzie pozytywna weryfikacja warunków 

instalacji łącza internetowego. W przypadku pozostawania gospodarstwa domowego poza zasięgiem dostępu do 
szerokopasmowego Internetu oferowanego w ramach projektu, Beneficjent ma prawo odmówić  
w/w gospodarstwu/osobie udziału w projekcie. 

10. Zgłoszenie do projektu rozpatruje Komisja Rekrutacyjna. 
 

§ 6 
Warunki uczestnictwa 

dla gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach 
systemu pomocy społecznej lub systemu świadczeń rodzinnych  

1. Gospodarstwa domowe ubiegające się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie muszą spełniać: 
1) warunki uczestnictwa określone w § 5 ust. 1 regulaminu, 
2) spełniać kryterium dochodowe, o którym mowa w § 4 pkt 1 regulaminu, 
3) złożyć następujące dokumenty rekrutacyjne: 

a) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu), 
b) oświadczenie o dochodach (załącznik nr 3 do regulaminu), 
c) zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce w sprawie spełniania kryterium dochodowego 

upoważniającego do otrzymania wsparcia w systemie pomocy społecznej lub do otrzymania wsparcia  
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w systemie świadczeń rodzinnych (załącznik nr 4 do regulaminu), 
d) opinię z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (załącznik nr 5 do regulaminu). 

2. O pierwszeństwie zakwalifikowania się do udziału w projekcie decyduje wysokość miesięcznego dochodu netto 
uzyskanego w gospodarstwie domowym na jedną osobę w rodzinie. W przypadku zakwalifikowania się do projektu 
większej liczby BO z takim samym dochodem, o pierwszeństwie w przydzieleniu wsparcia decyduje data złożenia 
formularza zgłoszeniowego. 

 

§ 7 
Warunki uczestnictwa 

dzieci i młodzieży uczących się, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce 
1. Dzieci lub młodzież ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie musi: 

1) spełniać warunki uczestnictwa określone w § 5 ust. 1 regulaminu,  
2) osiągnąć bardzo dobre wyniki w nauce, o których mowa w § 2 pkt 1 regulaminu,  
3) uzyskać w roku poprzedzającym rok udziału w projekcie miesięczny dochód opodatkowany na osobę  

w rodzinie poniżej 1299,07 zł, 
4) złożyć n/w dokumenty rekrutacyjne: 

a) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu), 
b) oświadczenie o dochodach (załącznik nr 3 do regulaminu), 
c) zaświadczenie dyrektora szkoły o średniej ocen uzyskanej przez ucznia na koniec roku szkolnego 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku lub kserokopię świadectwa szkolnego z roku szkolnego 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, a w przypadku uczniów klas II – IV szkoły podstawowej zaświadczenie 
wystawione przez nauczyciela nauczania zintegrowanego lub dyrektora szkoły o osiągnięciu przez ucznia bardzo 
dobrych wyników w nauce w roku szkolnym poprzedzającym dzień złożenia wniosku według wzoru określonego 
załącznikiem nr 9 do niniejszego regulaminu 

d) zaświadczenie o pobieraniu nauki lub kserokopię legitymacji szkolnej. 
2. O pierwszeństwie zakwalifikowania się do udziału w projekcie decyduje według kolejności:  

1) osiągnięta przez ucznia na koniec poprzedniego roku szkolnego średnia ocen,  
2) wysokość miesięcznego dochodu netto uzyskanego w gospodarstwie domowym ucznia na jedną osobę, 
3) data złożenia formularza zgłoszeniowego. 

 

§ 8 
Warunki uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem 
równoważnym oraz rodzin mających na wychowaniu dziecko niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym 
1. Osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie muszą: 

1) spełniać warunki uczestnictwa określone w § 5 ust. 1 regulaminu 
2) posiadać stopień niepełnosprawności określony w § 4 pkt 3 regulaminu lub posiadać na wychowaniu dziecko  

o takim stopniu niepełnosprawności, 
3) złożyć następujące dokumenty rekrutacyjne: 

a) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu), 
b) kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym) lub kserokopię orzeczenia 

równoważnego aktualnego w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego, 
c) oświadczenie o dochodach  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku  (załącznik nr 3 do regulaminu). 

2. W przypadku zakwalifikowania się do projektu większej liczby uczestników spełniających kryteria, o których mowa w § 
8 ust. 1, o pierwszeństwie w przydzieleniu wsparcia decyduje w kolejności: 

1) wysokość miesięcznego dochodu netto uzyskanego w gospodarstwie domowym na jedną osobę w rodzinie,  
2) data złożenia formularza zgłoszeniowego. 

 

§ 9 
Komisja Rekrutacyjna 

1. Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej jest ocena formalna i merytoryczna formularzy zgłoszeniowych w celu wyłonienia 
Beneficjentów Ostatecznych spośród osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.  

2. Komisję Rekrutacyjną w składzie 4-osobowym powołuje spośród pracowników Urzędu Gminy Ustka, Zespołu Obsługi 
Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce w drodze zarządzenia Wójt 
Gminy Ustka. 

3. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej zobowiązani są do zachowania bezstronności i rzetelności w wyborze BO.  
W przypadku powiązania członka komisji z BO projektu stosunkiem służbowym lub osobistym takiego rodzaju, który 
mógłby wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności, członek komisji zobowiązany jest do wyłączenia się z jej prac. 

4. Pracami Komisji Rekrutacyjnej kieruje Przewodniczący wyznaczony przez Wójta Gminy Ustka. 
5. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje jej Przewodniczący nie później niż w ciągu 7 dni po upływie terminu 

składania zgłoszeń do udziału w projekcie. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej 
uprawniony jest do zwołania posiedzenia w innym terminie. 

6. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywają się w Urzędzie Gminy Ustka, ul. Piotra Dunina 24, pok. 111.  
7. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej ¾ regulaminowego składu Komisji 

Rekrutacyjnej, w tym jej Przewodniczący. 
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§ 10 
Prace Komisji Rekrutacyjnej 

1. Formularze zgłoszeniowe podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Rekrutacyjną pod kątem spełnienia 
kryteriów uczestnictwa w projekcie zgodnie z kartami oceny formalnej (załącznik nr 6 do regulaminu)  
i merytorycznej (załącznik nr 7 do regulaminu). Na podstawie kart tworzone są trzy listy uczestników projektu dla 
poszczególnych grup docelowych, o których mowa w § 4 regulaminu. 
2. Formularze zgłoszeniowe rozpatrywane będą przez Komisję Rekrutacyjną w pierwszej kolejności pod względem spełniania 
warunków uczestnictwa określonych dla grupy docelowej wskazanej przez Uczestnika. W przypadku niezakwalifikowania się 
uczestnika do udziału w projekcie ze wskazanej przez niego grupie docelowej, złożony przez uczestnika formularz zgłoszeniowy 
rozpatrywany będzie pod względem spełniania kryteriów określonych dla pozostałych grup docelowych, o których mowa w § 4 
regulaminu. W tym celu Komisja Rekrutacyjna ma prawo żądać od Uczestnika przedłożenia dodatkowych, określonych regulaminem 
dokumentów, niezbędnych dla oceny jego formularza pod względem spełniania warunków uczestnictwa dla danej grupy docelowej. 
3. Dostęp do szerokopasmowego Internetu wraz z:  

1) zestawem komputerowym zostanie przyznany pierwszym 25 uczestnikom z listy uczestników projektu należących 
do grupy docelowej, o której mowa w § 4 pkt 1 regulaminu, 

2) tabletem zostanie przyznany pierwszym 70 uczestnikom z listy uczestników projektu należących do grupy 
docelowej, o której mowa w § 4 pkt 2 regulaminu, 

3) zestawem komputerowym zostanie przyznany pierwszym 5 uczestnikom z listy uczestników projektu należących do 
grupy docelowej, o której mowa w § 4 pkt 3 regulaminu. 

4. Pozostałe osoby z poszczególnych list uczestników zostaną umieszczone odpowiednio na trzech listach rezerwowych. 
Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków 
udziału w projekcie przez osoby wcześniej zakwalifikowane. 
5. Listy BO, wskazanych poprzez podanie numeru porządkowego, o którym mowa w § 5 ust. 4 regulaminu zostaną 
umieszczone na stronie internetowej projektu www.gminaustka.eu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Ustka, ul. Piotra Dunina 24, 76-270 Ustka. O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się do udziału  
w projekcie Uczestnik będzie poinformowany pisemnie. 
6. Od odmownej decyzji Komisji Rekrutacyjnej zakwalifikowania do udziału w projekcie nie przysługuje środek odwoławczy. 
7. W przypadku niezgłoszenia się wymaganej ilości osób do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona dodatkowa 
rekrutacja w terminie określonym przez Wójta Gminy Ustka w zarządzeniu, zamieszczonym na stronie internetowej 
www.gminaustka.eu, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Ustka oraz w Urzędzie Gminy Ustka. Do rekrutacji 
uzupełniającej zastosowanie znajdują zasady zawarte w regulaminie.  
8. Z prac Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Rekrutacyjnej 
uczestniczący w jej posiedzeniu.  
 

§ 11 
Zasady rezygnacji z projektu  

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania możliwa jest tylko z powodu wystąpienia ważnych 
okoliczności uniemożliwiających dalszy udział BO w projekcie i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 
zawierającego uzasadnienie rezygnacji. 

2. BO podlega wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązań 
określonych w formularzu zgłoszeniowym lub umowie użyczenia lub stwierdzenia przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej poświadczenia przez uczestnika nieprawdy.  

3. W przypadku rezygnacji, wykluczenia BO z udziału w projekcie w jego miejsce wchodzi kolejny uczestnik z listy 
rezerwowej, o ile spełnia on nadal warunki uczestnictwa określone dla grupy docelowej, do której został 
zakwalifikowany. Dla potwierdzenia spełniania warunków uczestnictwa Komisja Rekrutacyjna wzywa  
w/w przypadku uczestnika z listy rezerwowej do złożenia nowych dokumentów rekrutacyjnych. Do rozpatrzenia w/w 
dokumentów rekrutacyjnych zastosowanie znajdują zasady zawarte w regulaminie.  

4. W przypadku rezygnacji, wykluczenia BO z projektu, zakończenia okresu jego trwałości, BO zostanie pozbawiony 
darmowego dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu  
w stanie nie gorszym niż wynikający z prawidłowej eksploatacji oraz innych świadczeń wynikających z umowy użyczenia 
oraz kodeksu cywilnego. 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania 
2. Zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygać będzie Wójt Gminy Ustka.  
 
 
 


