
Zarządzenie Nr 25/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 stycznia 2020 r.

zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu
Miasta Kalisza.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 793/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza (z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:

1) w § 18 dodaje się ust. 34 w brzmieniu:
„34)  Współpraca  z  Wydziałem Rozwoju  Miasta  w zakresie  działań  związanych  z
przygotowaniem i realizacją projektów PPP.”;

2) w § 24:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.  Wydział  Rozwoju  Miasta  prowadzi  działania  związane  z  programowaniem
Strategii  Rozwoju  Miasta,  inicjowaniem  i  koordynacją  wdrażania  projektów  w
formule  partnerstwa  publicznego  –  prywatnego  (PPP),  pozyskiwaniem  funduszy,
obsługą  inwestorów,  przygotowaniem  oraz  realizacją  gminnego  programu
rewitalizacji  dla  obszarów  zdegradowanych  miasta  Kalisza,  koordynuje  rozwój
budownictwa mieszkaniowego i przygotowanie terenów wraz z ich uzbrojeniem dla
potrzeb inwestycji budowlanych, planuje inwestycje miejskie finansowane z budżetu
oraz  z  udziałem środków pozabudżetowych,  opracowuje  analizy  i  oceny realizacji
tych inwestycji,  realizuje inwestycje dla których nie ustalono odrębnego inwestora,
koordynuje  i  monitoruje  przygotowywanie  i  realizację  zadań  w  ramach  budżetu
obywatelskiego, z udziałem środków ludności oraz innych podmiotów.”; 
b) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w zakresie rozwoju miasta, w szczególności: 
a) koordynowanie prac dotyczących Strategii Rozwoju Miasta, w szczególności:

 nadzór nad harmonogramem realizacji Strategii Rozwoju Miasta,
 obsługa zespołów ds. Strategii,
 prowadzenie  procesu  realizacji  strategii:  opracowanie  raportów

sprawozdawczych z monitorowania i ewaluacji strategii,
 aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta,
 współpraca  z  komórkami  organizacyjnymi  Urzędu  oraz  jednostkami

organizacyjnymi Miasta w celu pozyskania informacji niezbędnych w
pracy Zespołów ds. Strategii;

b) przygotowanie  wniosków  do  strategii  rozwoju  Województwa
Wielkopolskiego;

c) analizowanie uzyskiwanych efektów rozwojowych;
d) opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zgłaszanie



sugestii zmian do tych dokumentów;
e) koordynowanie prac dotyczących projektów w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego, w szczególności:
- inicjowanie projektów w formule PPP;
- powołanie i koordynowanie praz zespołów ds. projektów PPP;
- przygotowanie i wdrażanie projektów PPP;
- współudział  w  przygotowaniu  planów  inwestycyjnych  Miasta  w

zakresie  identyfikacji  projektów  w  formule  PPP  we  współpracy  z
partnerami  prywatnymi,  komórkami  organizacyjnymi  Urzędu  i
jednostkami organizacyjnymi Miasta;

- współpraca  z  instytucjami  publicznymi,  finansowymi,  doradcami
zewnętrznymi,  środowiskami  gospodarczymi  i  naukowymi,
stowarzyszeniami  w  zakresie  działań  dotyczących  przygotowania  i
realizacji projektów PPP;”;

- w pkt. 3 uchyla się lit. g);
- uchyla się pkt 15;

3) w § 28:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Do  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  należą  sprawy
ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i
porządku w Mieście, zaopatrzenia Miasta w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz,
oświetlenia  Miasta,  koordynacja  i  nadzorowanie  działań  w  zakresie  polityki
energetycznej  oraz  promowaniem  i  rozwojem  elektromobilności  w  Mieście,
odprowadzenia  ścieków  i  wód  opadowych,  sprawy  rolnictwa,  ochrony  gruntów
rolnych i leśnych, ochrony przyrody, sprawy zieleni miejskiej,  rodzinnych ogrodów
działkowych, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa, ochrony zwierząt i zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt, geologii i górnictwa.”;

b) w pkt. 48 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 49 i 50 w brzmieniu:
„  49)  koordynacja  i  nadzorowanie  działań  w  zakresie  polityki  energetycznej  w
Mieście, w tym szczególności:
a)  podejmowanie działań związanych z polityką energetyczną Miasta:

- utworzenie miejskiego systemu informacyjnego zawierającego dane na temat
zużycia energii na terenie Miasta, zarządzanie i aktualizacja systemu,

- przygotowywanie i koordynowanie przygotowania oraz aktualizacji założeń do
planu  zaopatrzenia  Miasta  Kalisza  w  ciepło,  energię  elektryczną  i  paliwa
gazowe,

- nadzór nad realizacją polityki energetycznej Miasta określonej w „Założeniach
do planu zaopatrzenia Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”;

b)  koordynowanie realizacji  zadań wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji oraz Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, w tym m.in.:
- monitorowanie postępów wynikających z działań wdrożeniowych PGN,
- aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych PGN-u,
- przeprowadzanie ewaluacji wdrożenia PGN,
- sporządzanie sprawozdań z realizacji działań naprawczych,
- aktualizacja bazy PGN;

c)  podejmowanie  działań  związanych  z  planowaniem  i  realizacją  przez  Miasto
inwestycji  i  usług  w  zakresie  efektywności  energetycznej  i  wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, w tym. m.in. wykonywanie audytów energetycznych dla
obiektów miejskich;
d) podejmowanie działań zmierzających do oszczędności w zakresie zużycia energii:



- organizacja przetargów na grupowy zakup energii,
- analiza umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu, analiza prawidłowego

doboru taryf w celu optymalizacji zużycia energii,
- analiza zużycia energii elektrycznej i poboru mocy w obiektach gminnych celem

poprawy efektywności energetycznej,
- monitoring i analiza zużycia energii (rejestr kosztów);
e)  podejmowanie  działań  edukacyjnych  i  informacyjnych  związanych  z
wykorzystaniem energii;
f)  sporządzanie  okresowych  informacji  i  sprawozdań  o  realizacji  programów  
i przedsięwzięć na rzecz poprawy efektywności energetycznej;
g) przygotowywanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie
zadań z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii;
50) koordynowanie działań związanych z promowaniem, rozwojem elektromobilności
w Mieście i zapewnieniem realizacji przez Miasto zadań wynikających z przepisów
prawa, w tym ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w szczególności:
a)  realizacja  zadań  wynikających  z  Planu  rozwoju  elektromobilności  „Energia  do
przyszłości”,
b)  podejmowanie  działań  w celu  zwiększenia  udziału  pojazdów elektrycznych  lub
pojazdów  napędzanych  gazem  ziemnym  we  flocie  pojazdów  użytkowanych  przez
gminie,
c) sporządzanie informacji dotyczącej udziału procentowego pojazdów elektrycznych
bądź napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów,
d)  współpraca  z  komórkami  organizacyjnymi  Urzędu  oraz  jednostkami
organizacyjnymi Miasta w celu pozyskania niezbędnych danych,
e) współdziałanie w zakresie stworzenia w Mieście infrastruktury wykorzystania paliw
alternatywnych i ładowania pojazdów w transporcie,
f) podejmowanie działań w celu promowania używania samochodów elektrycznych
przez mieszkańców Miasta.”;

c) w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzemiennie:

„9) Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji, w szczególności w zakresie utrzymania
zieleni przyulicznej, odwodnienia ulic oraz rozwoju elektromobilności.”.

§ 2. 

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza


