
Zarządzenie Nr 472/2021
Prezydenta Miasta Kalisza 

z dnia 13 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji oceniającej poprawność dokonania zmiany systemu
ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego
systemu  ciepłowniczego  lub  pompa  ciepła)  oraz  poprawność  wykonania  przyłączy
nieruchomości  do  miejskiej  sieci  sanitarnej  z  równoczesną  likwidacją  zbiornika
bezodpływowego do gromadzenia nieczystości ciekłych (szamba).

Na podstawie  art.  30 ust.  1  ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o  samorządzie gminnym (Dz.  U.
z  2020  r.,  poz.  713  ze  zm.)  w  związku  z  §  7  ust.  13  uchwały  nr  XXXVII/549/2021  Rady
Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r.,  w sprawie określenia zasad udzielania  dotacji  celowej
na dofinansowanie  kosztów  inwestycji  proekologicznych  realizowanych  przez  podmioty
niezaliczone  do  sektora  finansów  publicznych  oraz  jednostki  sektora  finansów  publicznych
będące gminnymi  lub  powiatowymi  osobami  prawnymi  (Dz.  Urz.  Woj.  Wielkopolskiego
z 2021 r., poz. 2864), zarządza się co następuje:

§ 1.
Spośród pracowników zatrudnionych na stanowiskach:
1) ds. ochrony powietrza, ochrony gruntów rolnych i leśnych,
2) ds. eksploatacji urządzeń wodno – kanalizacyjnych,
3) ds. ekonomicznych i budżetu.
Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  wyznacza  dwuosobową
Komisję,  która  ocenia  poprawność  inwestycji  oraz  prawidłowość  rozliczenia  zadania  zmiany
ogrzewania  z  węglowego  na  ekologiczne  lub  przyłączenia  nieruchomości  do  miejskiej  sieci
kanalizacji  sanitarnej  z  równoczesną  likwidacją  zbiornika  bezodpływowego  do  gromadzenia
nieczystości  ciekłych  (szamba). W  oparciu  o  wyniki  przeprowadzonej  oceny  oraz  dokonaną
weryfikację  przedłożonych  dokumentów  komisja  sporządza  protokół,  będący  podstawą  do
przekazania dotacji przez Prezydenta Miasta Kalisza.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza. 

§ 3.
Tracą  moc  zarządzenie  Nr  199/2018  w  sprawie  powołania  komisji  oceniającej  poprawność
wykonania  przyłączenia  nieruchomości  do  miejskiej  sieci  sanitarnej  z  równoczesną  likwidacją
szamba  i  zarządzenie  Nr  200/2018  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  21  marca  2018  r.
w  sprawie  powołania  komisji  oceniającej  poprawność  dokonania  zmiany  systemu  ogrzewania
z węglowego  na  ekologiczne  (elektryczne,  gazowe,  olejowe,  z  miejskiego  systemu
ciepłowniczego lub pompa ciepła).

§ 4. 
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Mateusz Podsadny
Wiceprezydent Miasta Kalisza


