Zarządzenie Nr 233/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 1 kwietnia 2022r.
w sprawie powołania zespołu projektowego ds. przygotowania i realizacji przedsięwzięcia/projektu
dotyczącego wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego w celu określenia możliwości
wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022
poz. 559 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza,
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 793/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia
2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza (z późn. zm.) zarządza
się, co następuje:
§1
1. Miasto Kalisz zamierza realizować projekt dotyczący wykonania otworu poszukiwawczorozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie
miasta Kalisza, zwany dalej „Projektem”.
2. Projekt stanowić ma przedmiot wniosku o dofinansowanie planowanego do złożenia w ramach
programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
pn. „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” (zwanego dalej „Programem”) – nabór trwający
do dnia 30.06.2022r.
3. Mając na uwadze ust. 1 i 2 powołuje się Zespół Projektowy ds. przygotowania i realizacji projektu,
zwany dalej „Zespołem”, w składzie:
1) Krystian Kinastowski – Prezydent Miasta Kalisza – przewodniczący Zespołu,
2) Aneta Ochocka - Skarbnik Miasta Kalisza (wraz z oddelegowanym/i przez siebie
pracownikiem/ami) – członek Zespołu,
3) Monika Otrębska-Juszczak - Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju (wraz z oddelegowanym/i
przez siebie pracownikiem/ami) – członek Zespołu,
4) Dagmara Pokorska, p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta (wraz z oddelegowanym/i
pracownikiem/ami) – członek Zespołu,
5) Paweł Bąkowski, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (wraz
z oddelegowanym/i pracownikiem/ami) – członek Zespołu,
6) Iwona Kasprzak – Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem (wraz z oddelegowanym/i
przez siebie pracownikiem/ami) - członek Zespołu.
4. Członkowie Zespołu wskazani w ust. 3 realizują zadania związane z przygotowaniem i realizacją
Projektu wg kompetencji reprezentowanych przez siebie komórek organizacyjnych Urzędu
Miasta Kalisza. W pracach Zespołu poszczególni członkowie odpowiadają przede wszystkim za:
1) Prezydent Miasta Kalisza – przewodniczący Zespołu koordynuje pracę Zespołu nad
przygotowaniem i realizacją Projektu;
2) Skarbnik Miasta Kalisza i podległy mu Wydział Finansowy odpowiada za:
a) określenie kwestii kwalifikowalności podatku VAT ponoszonego w związku z planowaną
realizacją Projektu w ramach Programu, w tym za wystąpienie do właściwego urzędu
skarbowego o wydanie w ww. zakresie indywidualnej interpretacji (opracowanie treści
wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i jej pozyskanie),
b) w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania - prawidłowe ujęcie nakładów
Projektu w planach finansowych miasta w ramach Programu, a także prawidłową
organizację i realizację gospodarki finansowej w Projekcie, zgodnie z Programem
i postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz prawidłowość dokonywania operacji
finansowych i prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej w ramach Projektu;
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3) Wydział Strategii i Rozwoju odpowiada za:
a) koordynuje całość działań związanych z pozyskaniem dofinansowania w ramach
Programu, w tym opracowuje wniosek o dofinansowanie Projektu wraz z wszystkimi
wymaganymi załącznikami z wyłączeniem dokumentów, za których opracowanie
odpowiada na mocy niniejszego Zarządzenia inny członek Zespołu oraz weryfikuje
zgodność załączników do wniosku o dofinansowanie przedstawianych przez pozostałych
członków Zespołu z wymaganiami ww. Programu,
b) w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania w ramach Programu:
rozliczenie Projektu zgodnie z Programem i zapisami umowy o dofinansowanie, w tym:
opracowywanie i przedkładanie wniosków o płatność, sprawozdań, raportów i innej
wymaganej umową dokumentacji;
4) Wydział Rozbudowy Miasta odpowiada za:
a) zlecenie wykonania: projektu robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie złóż
wód termalnych, kosztorysów i karty informacyjnej otworu wiertniczego wraz z mapą
lokalizacyjną projektowanego otworu oraz weryfikację otrzymanej dokumentacji pod
względem prawidłowości jej wykonania,
b) uzyskanie stosownych pozwoleń/decyzji umożliwiających realizację Projektu, w tym
przede wszystkim decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego zatwierdzającej
projekt robót geologicznych,
c) w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania w ramach Programu:
przeprowadzenie postępowań związanych z wyborem wykonawców poszczególnych
zadań Projektu, zgodnie z Programem i postanowieniami umowy o dofinansowanie,
prawidłową realizację rzeczowo-finansową Projektu i właściwe dokumentowanie
realizowanych prac oraz wniesienie efektów Projektu na majątek miasta Kalisza;
5) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odpowiada za:
a) zdefiniowanie przyszłego wykorzystania wód termalnych na terenie miasta Kalisza
(zgodnego z zapisami Programu),
b) zlecenie wykonania „Analizy uwarunkowań wykorzystania wód termalnych” w Kaliszu,
w tym weryfikację dokumentu pod kątem prawidłowości jego wykonania,
c) odpowiednią aktualizację: planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło oraz Programu
Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w zakresie uwzględnienia w ww. dokumentach miasta
informacji dotyczących Projektu oraz wykorzystania w Kaliszu energii geotermalnej;
6) Wydział Gospodarowania Mieniem odpowiada za określenie optymalnego sposobu
gospodarowania majątkiem powstałym w wyniku realizacji Projektu.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju.
§3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski
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