WOJT GMINY POPIELOW
Zarzqdzenie Nr 01521 274/2009
Wojta Gminy Popielow
z dnia 3 lipca 2009 roku
w sprawie powotania Komisji ds. ustalania szkod i szacowania strat powstatych
wskutek kl^ski zywiotowej w infrastrukturze komunalnej.
Na podstawie art. 30 ust 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 poz. zm.) zarza^dzam co nast^puje

§1
Powotuj^ Komisj§ ds. ustalania szkod i szacowania strat powstatych wskutek kl^ski
zywiotowej, spowodowanych ulewnymi opadami deszczu oraz wylaniem rzek w czerwcu i lipcu
2009r, w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Popielow w nast§pujc[cym sktadzie
osobowym:
1
Mateusz Macioszek Pracownik Urz^du Gminy w Popielowie, Przewodnicza^cy
Pracownik Urz^du Gminy w Popielowie, Cztonek
2
Marek Kopka
Manfred Kupka
Pracownik Urz^du Gminy w Popielowie, Cztonek
3
4
Barbara Piekarek
Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
w Popielowie Cztonek

1

2

3

§2
Komisja powotana jest w celu dokonania wizji lokalnej w terenie, ustalenia szkod i
oszacowania strat powstatych w wyniku ulewnych opadow deszczu oraz wylaniem rzek w
czerwcu i lipcu 2009, w wyniku ktorych dokonane zostaty zniszczenia w infrastrukturze
komunalnej.
Realizacja zadah Komisji musi bye zgodna z ,,Zasadami i procedurami ustalania szkod i
szacowania start spowodowanych kl^skami zywiotowymi oraz ubiegania si§ o
dofinansowanie zadari wtasnych jednostek samorza^du terytorialnego w dziedzinie
remontow lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektow budowlanych"
obowiazuja^cymi od dnia 5 maja 2008r opracowanymi przez Biuro ds. Usuwania Skutkow
Kl^sk Zywiotowych w Ministerstwie Spraw Wewn^trznych i Administracji.
Zadania Komisji to :
1)
przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie,
2)
zidentyfikowanie obszarow i miejsc dotknie^ych kl^ska^ zywiotowa^
3)
ustalenie powstatych szkod i okreslenie ich zakresu,
4)
oszacowanie strat powstatych w infrastrukturze komunalnej
5)
sporza^dzenie protokotu strat powstatych w infrastrukturze komunalnej.

§3
Nadzor na wykonaniem zarzajdzenia powierza si§ Zast^pcy Wojta.
§4
Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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w sprawie powoiania Komisji ds. ustalania szkod i szacowania strat powstatych
wskutek kl^ski zywiofowej w infrastrukturze komunalnej.
Na podstawie art. 30 ust 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 poz. zm.) zarza^dzam co nast^puje

§1
Powotuj^ Komisj§ ds. ustalania szkod i szacowania strat powstatych wskutek kl^ski
zywiotowej, spowodowanych ulewnymi opadami deszczu oraz wylaniem rzek w czerwcu i lipcu
2009r, w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Popielow w nast§puja_cym sktadzie
osobowym:
1
Mateusz Macioszek Pracownik Urz^du Gminy w Popieiowie, Przewodnicza^cy
Pracownik Urz^du Gminy w Popieiowie, Cztonek
2
Marek Kopka
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§2
Komisja powotana jest w celu dokonania wizji lokalnej w terenie, ustalenia szkod i
oszacowania strat powstatych w wyniku ulewnych opadow deszczu oraz wylaniem rzek w
czerwcu i lipcu 2009, w wyniku ktorych dokonane zostaty zniszczenia w infrastrukturze
komunalnej.
Realizacja zadari Komisji musi bye zgodna z ,,Zasadami i procedurami ustalania szkod i
szacowania start spowodowanych kl^skami zywiotowymi oraz ubiegania si§ o
dofinansowanie zadati wtasnych jednostek samorzaxiu terytorialnego w dziedzinie
remontow lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektow budowlanych"
obowia/uja^cymi od dnia 5 maja 2008r opracowanymi przez Biuro ds. Usuwania Skutkow
Kl^sk Zywiotowych w Ministerstwie Spraw Wewn^trznych i Administracji.
Zadania Komisji to :
1)
przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie,
2)
zidentyfikowanie obszarow i miejsc dotknie^ych kl^ska^zywiotowa^
3)
ustalenie powstatych szkod i okreslenie ich zakresu,
4)
oszacowanie strat powstatych w infrastrukturze komunalnej
5)
sporzajdzenie protokotu strat powstatych w infrastrukturze komunalnej.

§3
Nadzor na wykonaniem zarzajdzenia powierza si§ Zast^pcy Wojta.
§4
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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