
Zarządzenie Nr 41/2019
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 24 stycznia 2019 r. 

w sprawie wyznaczenia koordynatora do obsługi aplikacji SRPP w Urzędzie Miasta Kalisza
oraz jednostkach organizacyjnych podległych Miastu.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, z późn.zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca
2009  r.  w sprawie  przekazywania  sprawozdań  albo  informacji  dotyczących  pomocy  publicznej
w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Dz. U. z 2009 r. nr 127 poz. 1053,
z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.

Wyznacza  się  Panią  Katarzynę  Sobczak  –  inspektora  w Wydziale  Finansowym Urzędu  Miasta
Kalisza  na  koordynatora  do  obsługi  aplikacji  SRPP  służącej  do  wypełniania  sprawozdań
o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w Urzędzie Miasta Kalisza oraz
jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza.

§ 2.

Koordynator jako osoba wyznaczona i zgłoszona do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i osoba
reprezentująca podmiot udzielający pomocy ma dostęp do aplikacji SRPP jako użytkownik główny,
natomiast inne osoby pracujące w aplikacji posiadają konta tzw. użytkowników podrzędnych.

§ 3.

Do zadań koordynatora do obsługi aplikacji SRPP należy koordynowanie współpracy z komórkami
organizacyjnymi Urzędu Miasta Kalisza i jednostkami organizacyjnymi Miasta Kalisza w zakresie
wypełniania zadań z zakresu sprawozdawczości. 

§ 4.

Koordynator do obsługi aplikacji SRPP jest osobą odpowiedzialną za kontakty z przedstawicielami
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wypełnionych sprawozdań o udzielonej pomocy
publicznej przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Kalisza i jednostki organizacyjne podległe
Miastu. 

§ 5.

Do pomocy w obsłudze aplikacji SRPP pod kątem informatycznym wyznacza się Koordynatora
informatycznej  obsługi  Urzędu  lub  osobę  przez  niego  wskazaną,  wchodzącą w  skład
wieloosobowego stanowiska ds. informatycznej obsługi Urzędu Miasta Kalisza. 



§ 6.

Pracownicy  Urzędu  Miasta  Kalisza  oraz  jednostek  organizacyjnych  podległych  Miastu,
korzystający  z  aplikacji  SRPP są  zobowiązani  udzielić  Koordynatorowi  wszelkich  niezbędnych
informacji  dotyczących  wprowadzonych  do  aplikacji  SRPP  przypadków  udzielenia  pomocy
zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia  28 lipca  2009 r.  w sprawie  przekazywania
sprawozdań  albo  informacji  dotyczących  pomocy  publicznej  w  rolnictwie  lub  rybołówstwie
z wykorzystaniem aplikacji (Dz. U. z 2009 r. nr 127 poz. 1053, z późn. zm.).

§ 7.

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  kierownikom  komórek  organizacyjnych  Urzędu  Miasta
Kalisza i jednostek organizacyjnych Miasta. 

§ 8.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza


