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ZARZĄDZENIE NR 63/2021 
BURMISTRZA DRZEWICY 

z dnia 15 lipca 2021 r. 

w sprawie powołania stałej komisji do ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń 
noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Drzewica. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 713), art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu 
kryzysowym ( tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz.1856) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuję stałą Komisję do ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących 
znamiona klęski żywiołowej zwanej dalej „Komisją” w składzie: 

1) Przewodniczący – Sekretarz Miasta, 
2) Z – ca Przewodniczącego – pracownik ds. zarządzania kryzysowego, 
3) Członkowie komisji: 

a) Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
b) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Inwestycji, 
c) Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, 
d) Pełnomocnik Burmistrza do spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele innych instytucji, w tym organu nadzoru budowlanego zgodnie 

z zasadami o których mowa w § 4 zarządzenia. 
3. W skład Komisji mogą wchodzić inni członkowie – w razie potrzeby, wskazani przez Burmistrza lub jego 

Zastępcę z pracowników Urzędu Miejskiego w Drzewicy i gminnych jednostek organizacyjnych. 
§ 2. Ustalenia i szacowania szkód w terenie dokonują co najmniej  3-osobowe zespoły z wyznaczonych 

każdorazowo przez Przewodniczącego Komisji, w porozumieniu z Burmistrzem Drzewicy, członków Komisji. 
§ 3. Do zadań Komisji należy: 

a) przeprowadzenie oględzin w terenie na podstawie zgłoszeń właścicieli, 
b) ustalenie powstałych szkód i określenie ich zakresu, 
c) oszacowanie powstałych szkód i strat, 
d) sporządzenie protokołu strat. 

§ 4. Komisja wykonuje zadania w oparciu o: 
a) wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom 

samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych 
z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących 
znamiona klęsk  żywiołowych,    w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości, 

b) zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy 
społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących 
znamiona klęsk żywiołowych. 

§ 5. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Drzewicy oraz jednostek organizacyjnych 
gminy, zobowiązani są do udzielania niezbędnej pomocy członkom  Komisji w zakresie niezbędnym do sprawnego 
zakończenia prac. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Miejskiego w Drzewicy. 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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