
ZARZĄDZENIE NR VII/35/2015
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 3 marca 2015 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do zarządzania projektem pn. „Opracowanie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta Orzesze”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-
2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 

9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach 
konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej.

Na podstawie art.30 ust.1 i art.31 oraz art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( 
Dz. U. z 2013 r., poz.594 ), oraz Uchwały Nr XXXVII/415/13 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 września 2013 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej, 
w związku z Wytycznymi dla projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 w ramach działania 9.3

Ustalam co następuje

§ 1. Powołuję Zespół do zarządzania projektem pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Miasta Orzesze”, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie osobowym:

1. Pani Sylwia Krawczyk – Zastępca Burmistrza Miasta Orzesze – Kierownik Zespołu

2. Pani Teresa Macioszek – Zastępca Kierownika Zespołu

3. Pani Alina Mika – Członek Zespołu

4. Pani Agnieszka Liszka – Członek Zespołu

5. Pan Wiesław Klar – Członek Zespołu

6. Pan Arkadiusz Bargiel – Członek Zespołu

§ 2. 1. Przedmiotem działań Zespołu jest koordynacja wykonania projektu pn.: „Opracowanie Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Orzesze”, realizowanego przez Miasto Orzesze w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.3., zgodnie z umową 
o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. W ramach projektu Miasto Orzesze zleciło Wykonawcy, wyłonionemu w drodze zapytania ofertowego 
(zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych), wykonanie zadania obejmującego:

a) opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej - w 3 kompletach obejmujących  wersję papierową 
i elektroniczną;

b) opracowanie bazy danych – inwentaryzacja emisji, wraz z przedstawieniem danych w oparciu o platformę 
informatyczną GIS,

c) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników;

d) przeprowadzenie akcji informacyjno - promocyjnej dotyczącej udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu 
planów gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznianie informacji o opracowaniu planów;

e) Opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i gaz,

f) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – w tym prognozy oddziaływania  na 
środowisko jako element warunkowy, uzależniony od stwierdzenia przez stosowne organy o konieczności  jej 
sporządzenia.

3. Zespół będzie koordynował działania podejmowane w zakresie zadań wynikających z umowy 
o dofinansowanie projektu zgodnie z § 2 ust.1 oraz umowy na wykonanie projektu w myśl § 2 ust. 2 niniejszego 
zarządzenia.
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§ 3. 1. Pracami Zespołu kieruje Kierownik Zespołu, a w przypadku nieobecności Kierownika, zastępca 
Kierownika.

2. Zadaniem Zespołu jest koordynacja projektu, o którym mowa w § 2 i podejmowanie wszelkich działań 
zgodnie z umową o dofinansowanie a także współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi 
i jednostkami samorządowymi w zakresie prawidłowej realizacji projektu.

3. Zakresy czynności Zespołu - osób odpowiedzialnych za realizację projektu stanowi załącznik  nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.

4. Po konsultacji i uzyskaniu opinii Zespołu, Burmistrz Miasta Orzesze podejmować będzie istotne i wiążące 
decyzje dotyczące realizacji projektu.

§ 4. Zespół do realizacji projektu powołuje się na okres od dnia wejścia w życie zarządzenia do końca realizacji 
projektu , nie krócej niż do dnia 30 września 2015 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski
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