
Zarządzenie Nr 37/2010 

Wójta Gminy Gorzyce 

z dnia  27 maja  2010 r. 
 

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w infrastrukturze 

komunalnej powstałych wskutek powodzi w maju 2010r. w Gminie  Gorzyce. 

Na podstawie  art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                     

(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1 

Powołuję Gminną Komisję do spraw szacowania strat w infrastrukturze komunalnej 

powstałych wskutek powodzi w maju 2010 r. w Gminie Gorzyce, zwaną dalej Komisją         

w składzie:   

 

1. Przewodniczący komisji – Krzysztof Bartoszek 

2. Członek komisji – Paweł Warzycki 

3. Członek komisji – Marian Urbaniak 

4. Członek komisji – Roman Modras 

5. Członek komisji – Andrzej Paczkowski 

6. Członek komisji – Tomasz Słowiński 

7. Członek komisji – Leszek Węgiel 

§ 2 

1. Celem Komisji jest dokonanie wizji lokalnej w terenie, oszacowanie strat powstałych  

w infrastrukturze komunalnej. 

2. Realizacja zadań Komisji musi być zgodna z „Zasadami i procedurami ustalania szkód  

i szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz ubiegania się  

o dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie 

remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych" 

opracowanymi przez Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

3.  Zadania Komisji to: 

1) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie; 

2) zidentyfikowanie obszarów i miejsc dotkniętych klęską żywiołową; 

3) ustalenie powstałych strat i określenie ich zakresu; 

4) oszacowanie strat powstałych w infrastrukturze komunalnej; 

5) sporządzenie protokołu strat powstałych w infrastrukturze komunalnej. 

§ 3 

1. Komisja może pracować przy udziale osób zainteresowanych tj. dyrektorów, kierowników 

jednostek organizacyjnych lub wyznaczonych przez nich przedstawicieli oraz specjalistów 

z danej dziedziny. 

2. Komisja może pracować w składzie co najmniej 3 osób. 

§ 4 

Zobowiązuję Komisję do natychmiastowego podjęcia pracy oraz do niezwłocznego 

sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt. 5  zgodnie z zasadami wskazanymi 

w § 2 ust. 2 niniejszego zarządzenia. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

WÓJT GMINY GORZYCE 

mgr inż. Marian Grzegorzek 

 


