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ZARZĄDZENIE NR 42.2019
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących
znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) zarządzam co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję Gminą do spraw szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących
znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej w składzie:
1. Bogdan Bieńczyk
2. Ewa Sulewska-Szulc
3. Robert Chrzanowski
4. Mariusz Pruszkowski
5. Jarosław Sulkowski
§ 2. W pracach Komisji mogą wziąć udział w zastępstwie wymienionych przedstawicieli poszczególnych
instytucji inni ich pracownicy lub przedstawiciele, bez konieczności zmiany niniejszego zarządzenia.
§ 3. 1. Komisja Gminna przeprowadzi wizję na miejscu wystąpienia szkód i dokona szacunków zakresu
i wysokości strat zgodnie z terminami wskazanymi w zasadach ubiegania się jednostek samorządu
terytorialnego o dofinansowanie ze środków budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem
i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych – infrastruktura techniczna, na
podstawie których zostanie sporządzony protokół szkół – indywidualne lub zbiorcze w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach
2. W ciągu 40 dni od daty ustąpienia zdarzenia klęskowego Komisja Gminna sporządzi zestawienie
zbiorcze z terenu Gminy Piątnica i przekaże Wojewodzie Podlaskiemu protokoły z oszacowania rozmiaru oraz
wielkość powstałych strat.
3. Komisja sporządzi protokół zbiorowy z ustaleń Komisji.
4. O terminie i miejscu prac Komisji jej członkowie zostaną powiadomieni telefonicznie
5. Komisja sporządzi dokumentację fotograficzną na nośniku elektronicznym obrazującą rozmiar
i charakter zniszczeń,
6. Komisja powinna sporządzić czytelną mapę z zaznaczonymi obiektami budowlanym, które uległy
zniszczeniu (mapa powinna obrazować rozmieszczenie uszkodzonych obiektów w terenie.
7. Komisja powinna sporządzić dokumentację określającą sposób oszacowania rozmiaru powstałych
zniszczeń (kosztorys lub inny dokument).
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Piątnica.

Id: 56B66A38-904E-4BF9-AB75-17AE7C5CBDCA. Podpisany

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Artur Wierzbowski
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