
 

Zarządzenie Nr 546/2017 

                                         Prezydenta Miasta Kalisza  

                                         z dnia 13 września 2017r. 

 

 
w sprawie powołania komisji oceniającej poprawność dokonania zmiany systemu   

ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego 

systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła). 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                  

(Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z § 3 ust. 5 uchwały Nr XXXI/397/2016 Rady 

Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez 

podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów 

publicznych będące gminami lub powiatowymi osobami prawnymi (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2017r., poz. 342 ze zm.), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Powołuje się komisję oceniającą poprawność dokonania zmiany systemu ogrzewania  

z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu 

ciepłowniczego lub pompa ciepła) w następującym składzie: 

     1). Anna Albin – Przewodnicząca 

     2). Magdalena Spławska – sekretarz 

     3). Katarzyna Smolarek – członek 

     4). Lidia Rubińska - członek  

                                                                     

  § 2. 

 

1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub w razie potrzeby jego zastąpienia,  

      posiedzenie Komisji prowadzi jeden z jej członków. 

2. Komisja ze swojego składu wyznacza 2 członków do przeprowadzenia kontroli  

      nieruchomości (lokalu) którym dokonano zmiany ogrzewania z węglowego na  

      ekologiczne. 

3.   Komisja pracuje kolegialnie na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego  

      w miarę potrzeb. 

4.   Posiedzenia Komisji odbywają się w obecności, co najmniej trzech członków  Komisji. 

                                                                            

§ 3. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Środowiska, Rolnictwa               

i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.  

 

§ 4. 

 

Traci moc zarządzenie Nr 152/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2017r.                   

w sprawie powołania komisji oceniającej poprawność dokonania zmiany systemu ogrzewania 



z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu  

ciepłowniczego lub pompa ciepła). 

 

§ 5.  

 

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

§ 6. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

    Prezydent Miasta Kalisza 

    /…/ 

    Grzegorz Sapiński 

 


