
ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2021 
WÓJTA GMINY PRZESMYKI 

z dnia 19 lipca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych na 
terenie Gminy Przesmyki w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej w dniu 17 lipca 

2021r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) w związku z częścią V 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 zatwierdzonych dn. 21 czerwca 2021r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję komisję do spraw szacowania strat w składzie: 

1. Monika Borowska Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Przesmykach Przewodniczący Komisji 

2. Jerzy Dmowski Inspektor ds. obsługi Kancelarii Ogólnej i 
zarządzania kryzysowego  Sekretarz 

3. Delegowany 
pracownik 

Delegowany pracownik Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach Członek 

§ 2. Celem działania komisji jest : 

1. szacowanie szkód powstałych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przesmyki, 

2. sporządzenie protokołu oszacowania strat w budynkach mieszkalnych w wyniku zdarzenia noszącego 
znamiona klęski żywiołowej w trybie art. 67 i 85 KPA i określenia procentowego udziału zniszczenia lub 
uszkodzenia, o których mowa w załączniku nr 1 lub załączniku nr 2 do ww. Zasad. 

§ 3. Zobowiązuje się komisję do wykonania powierzonych zadań w terminie 7 dni od zaistniałego 
zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Przesmyki 
 
 

Andrzej Skolimowski 
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