ZARZĄDZENIE NR 27.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM
z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. „Przygotowanie koncepcji
inwestycyjnej do przeprowadzenia transformacji energetycznej w gospodarce wodnokanalizacyjnej w Mieście i Gminie Sztum ”
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust.1, 3, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), zarządzam co następuje:
§ 1.
W celu realizacji projektu pn. „Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej do przeprowadzenia
transformacji energetycznej w gospodarce wodno-kanalizacyjnej w Mieście i Gminie Sztum”, w ramach
Miejskiego Instrumentu Wsparcia zwanego dalej EUCF (European City Facility) – Nr Umowy
dofinansowania 2021-06 zawartej z ENERGY CITIES, adres 2 Chemin de Palente, 25000 Besancon,
Francja, powołuję Zespół ds. realizacji Projektu w składzie:
1. Ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie:
a) Ewa Ruczyńska – Kierownik Referatu Zintegrowanego Rozwoju, Pełnomocnik ds. projektów –
Koordynator Projektu,
b) Lucyna Szymańska – stanowisko ds. projektów współfinansowanych ze środków
pozabudżetowych – Członek Zespołu,
c) Michał Mroczkowski – stanowisko ds. energetycznych i projektów – Członek Zespołu,
2. Ze strony Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie:
a) Sławomir Kłopotowski – Prezes – Członek Zespołu,
b) Jacek Wojtaś – kierownik wodociągów – Członek Zespołu,
c) Tomasz Machnicki– kierownik oczyszczalni i kanalizacji – Członek Zespołu,
d) Mariusz Rutkowski- automatyk – Członek Zespołu,
e) Sylwia Ossowska- główna księgowa – Członek Zespołu,
f) Krzysztof Zabojszcz- inkasent – Członek Zespołu.
§ 2.
Do zadań Zespołu należy przygotowanie, koordynacja, realizacja projektu o którym mowa w § 1
niniejszego zarządzenia, w tym w szczególności:
1. Podejmowanie działań w celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji projektu;
2. Bieżące monitorowanie realizacji projektu i podejmowanie działań w przypadku zagrożenia;
3. Planowanie projektu, tj. przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i następnie
planowanie zadań do realizacji zgodnie z tym harmonogramem, nadzorowanie poszczególnych
etapów projektu;
4. Bezpośredni kontakt z wykonawcami zamówień w ramach projektu;
5. Analiza ryzyka – raportowanie o zauważalnych nieprawidłowościach oraz przygotowanie
scenariuszy działań naprawczych;
6. Realizacja działań mających na celu sprawną współpracę między członkami zespołów.
§ 3.
Zespół ds. realizacji projektu dzieli się na trzy podzespoły: analityków, wdrożeniowy i koordynacyjny.
Do każdego zespołu zostaną powoływane osoby zgodnie z potrzebami wynikającymi z postawionych
zadań. Dla każdego zespołu wyznacza się następujące zadania:

1. Podzespół analityków:
a) zbieranie informacji o zużyciu energii z budynków i infrastruktury,
b) wykonanie inwentaryzacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz sieci deszczowej,
c) dostarczanie danych do analizy dla budowy OŹE oraz lokalizacji magazynów energii,
d) zebranie danych dotyczących sieci w drodze badania ankietowego,
e) opracowanie możliwości wdrożenia systemu odczytującego energię,
f) dostarczanie informacji do przygotowania studium wykonalności.
2. Podzespół koordynacyjny:
a) przygotowanie postępowań na wybór wykonawcy i umów na realizację usług zewnętrznych,
b) współpraca z wykonawcami usług zewnętrznych, przekazywanie niezbędnych danych,
weryfikacja prawidłowości wykonanych prac,
c) informowanie Burmistrza lub Zastępcę Burmistrza o postępach w realizacji projektu,
d) przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego,
e) monitoring wskaźników.
3. Podzespół wdrożeniowy:
a) przygotowanie koncepcji inwestycyjnej zgodnie ze wzorem EUCF, w tym analiz finansowych
i analiz ryzyka w terminie wynikającym z zwartej umowy, o której mowa w § 1.
b) przygotowanie szczegółowego harmonogramu wdrażania koncepcji inwestycyjnej
c) składanie raportów o postępie prac w realizacji koncepcji inwestycyjnej
d) prowadzenie stałego monitoringu funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych)
w zakresie możliwości realizacji zadań poszczególnych etapów koncepcji inwestycyjnej.
§ 4.
Do zadań poszczególnych członków podzespołów należy w szczególności:
1. Ewa Ruczyńska – Koordynator projektu
a) koordynacja i monitoring wszelkich działań dotyczących projektu,
b) organizacja wdrożenia przedsięwzięcia,
c) współpraca nad przygotowaniem studium wykonalności dotyczącym budowy oczyszczalni
ścieków,
d) realizacja zadań dotyczących sprawozdawczości i monitoringu projektu,
e) bieżące informowanie Burmistrza lub Sekretarza o wszelkich okolicznościach mających wpływ
na terminowość realizacji projektu,
f) udział w pracach podzespołu koordynacyjnego.
2. Lucyna Szymańska – Członek Zespołu
a) przygotowanie sprawozdań, harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz harmonogramów
płatności projektu,
b) przygotowanie postępowań na wybór wykonawców i umów na realizacje usług zewnętrznych,
c) współudział w planowaniu i wdrażaniu przedsięwzięcia,
d) terminowe i prawidłowe rozliczanie projektu, monitoring, ewaluacja projektu,
e) udział w pracach podzespołu koordynacyjnego.

3. Michał Mroczkowski – Członek Zespołu
a) merytoryczny udział w przygotowaniu dokumentacji technicznej,
b) merytoryczny udział w przygotowaniu przedmiotu zamówienia dot. realizacji zadania, w tym
współpraca z powołanym na potrzeby realizacji zadania zespołem analityków;
c) weryfikacja przekazanej przez PWiK dokumentacji danych analitycznych;
d) monitoring wskaźników.

e) udział w pracach podzespołu koordynacyjnego i analitycznego.
4. Sławomir Kłopotowski – Członek Zespołu
a) koordynacja prac nad pozyskaniem danych z zasobu PWiK,
b) współpraca nad przygotowaniem studium wykonalności dotyczącym budowy oczyszczalni
ścieków,
c) koordynacja prac związanych z inwentaryzacją sieci deszczowej,
d) udział w pracach podzespołu analitycznego i koordynacyjnego.
5. Jacek Wojtaś - Członek Zespołu
a) inwentaryzacja pomp zaopatrujących w wodę Miasto i Gminę,
b) przedstawienie charakterystyki pracy sieci, analizy dot. zapotrzebowania w wodę,
c) współpraca przy sporządzaniu audytów i koncepcji z posadowieniem nowych źródeł energii
oraz magazynów energii,
d) udział w pracach podzespołu analitycznego.
6. Tomasz Machnicki - Członek Zespołu
a) inwentaryzacja pomp, analizy dot. zapotrzebowania na usługę kanalizacji,
b) współpraca przy sporządzaniu audytów i koncepcji z posadowieniem nowych źródeł energii
oraz magazynów energii,
c) współpraca przy przygotowaniu studium wykonalności dotyczącym oczyszczalni ścieków,
d) udział w pracach podzespołu analitycznego.
7. Mariusz Rutkowski - Członek Zespołu
a) automatyka, sporządzenie zestawień z programu komputerowego dot. zarządzania wodą,
b) doradztwo w zakresie OZE oraz rozwiązań efektywnościowych,
c) praca przy sporządzaniu audytów i koncepcji z posadowieniem nowych źródeł energii oraz
magazynów energii,
d) praca przy systemie informatycznym sprawdzenie możliwości dołożenia modułu energii do
istniejącego systemu zarządzania,
e) udział w pracach podzespołu analitycznego.
8. Sylwia Ossowska - Członek Zespołu
a) przygotowywanie danych finansowych, w tym kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa w
zakresie wody i kanalizacji,
b) dostarczanie danych historycznych związanych z energią, kosztami związanymi z utrzymaniem
części wodno -kanalizacyjnej spółki,
c) udział w pracach podzespołu analitycznego.
9. Krzysztof Zabojszcz - Członek Zespołu
a) zebranie danych ankietowych od mieszkańców przy prowadzeniu odczytów wodomierzy,
b) udział w pracach zespołu analitycznego.
§ 5.
W skład podzespołu wdrożeniowego wejdzie po 2 przedstawicieli każdego z pozostałych podzespołów.

§ 6.
Merytoryczną komórką realizującą projekt jest Referat Zintegrowanego Rozwoju, który współpracuje
z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Referatem Inwestycji i Majątku, Referatem
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa oraz wykonawcami usług zewnętrznych
§ 7.
W celu prawidłowej i rzetelnej realizacji projektu wszystkie osoby biorące udział w projekcie powinny
zapoznać się z dokumentami programowymi programu EUCF, w szczególności z:
1. Wnioskiem o przyznanie grantu,
2. Umową o przyznanie grantu,
3. Szablonem koncepcji inwestycyjnej,
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą od 05.03.2021 r. i obowiązuje do zakończenia
okresu trwałości projektu.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
(podpisano elektronicznie)

