
Zarządzenie Nr 303/2017 

Wójta Gminy Sieroszewice  

z dnia 6 października 2017 roku 

w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych w wyniku nawałnicy jaka przeszła 

przez teren Gminy Sieroszewice w dniu 5 października 2017 r.  

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym  (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zmianami), w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy  

z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Powołuje się Komisje do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku nawałnicy jaka przeszła 

przez teren Gminy Sieroszewice w dniu 5 października 2017 roku, zwany dalej „Komisją”,  

w następującym składzie:  

1) Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Pan Ryszard Boduch – przewodniczący Komisji 

2) Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska  

Pan Damian Szkudlarek – członek Komisji  

3) Inspektor Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Pan Roman Sodolski – 

członek Komisji 

2. W pracach Komisji mogą brać udział inne osoby, zgodnie z potrzebami i ustaleniami 

przewodniczącego Komisji.  

 

§ 2. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) ustalenie powstałych szkód i strat oraz określenie ich zakresu, 

2) szacowanie szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i infrastrukturze 

komunalnej na terenie Gminy Sieroszewice,  

3) sporządzenie protokołu Komisji ds. szacowania szkód, według załącznika do niniejszego 

zarządzenia.  

 

§ 3. Komisja dokonuje oceny szkód na podstawie zgłoszeń właścicieli budynków oraz dokonanych 

wizji lokalnych.  Prace Komisji szacującej szkody rozpoczynają się od 6 października 2017 roku.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do zarządzenia Nr 303/2017 

Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 października 2017 r.  

w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód powstałych w wyniku nawałnicy jaka przeszła 

przez teren Gminy Sieroszewice w dniu 5 października 2017 r. 

W wyniku przejścia nawałnic przez teren Gminy Sieroszewice w dniu 5 października 2017 r. powstały 

szkody i straty w budynkach mieszkalnych i gospodarczych oraz infrastrukturze komunalnej. 

W związku z powyższym powołuje się Komisję ds. oszacowania strat.   

Zarządzenie jest konieczne i zasadne. 

 


