
ZRZĄDZENIE NR 41 

PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA 

z dnia 19 lutego 2016 roku. 

 

w sprawie powołania stałej komisji do spraw ustalania i szacowania szkód powstałych  

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia  

8 marca 1990 o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015, poz. 1515  z późn. zm.¹), Regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Miasta Żyrardowa Nr 380/15 z dnia 16 lipca 2015 roku, zarządza się co 

następuje: 

 

§ 1. 

Powołuję Stałą Komisję Miasta Żyrardowa do spraw ustalania i szacowania strat powstałych w 

wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej . 

 

§ 2. 

1. W skład komisji wchodzą: 

1) Przewodniczący Komisji; 

2) Członkowie Komisji. 

a) pracownicy Urzędu Miasta Żyrardowa, 

b) pracownicy jednostek organizacyjnych Miasta Żyrardowa, 

2. Komisja działa w zespołach co najmniej trzyosobowych, ustalonych przez 

Przewodniczącego Komisji. 

3. Przewodniczącym Komisji jest: Drugi Zastępca Prezydenta Miasta a pod jego nieobecność  

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska lub Dyrektor Wydziału 

Planowania Przestrzennego i Nieruchomości, który kieruje pracami komisji. 

 

4. Członków Komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, wyznaczają właściwi Dyrektorzy / 

Kierownicy wydziałów Urzędu Miasta. 

5. Członków Komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lit. b, wyznaczają właściwi Dyrektorzy / 

Prezesi / Kierownicy jednostek Miasta. 

6. Przewodniczący Komisji może zaprosić do prac Komisji ekspertów (rzeczoznawców). 

 

§ 3. 

1.  Zadaniem Komisji jest: 

a) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 

b) zidentyfikowanie obszarów i miejsc dotkniętych klęską żywiołową, 

c) ustalenie powstałych strat i określenie ich zasięgu, 

d) wykonanie dokumentacji fotograficznej, 

e) oszacowanie strat powstałych w infrastrukturze komunalnej, 

f) sporządzenie protokółów strat powstałych w infrastrukturze komunalnej – według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia 

 



3. Komisja wykonuje zadania w oparciu o:  

a) Regulamin Komisji do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących 

znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej – załącznik nr 2,  

b) Wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie 

uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie  

i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dotacje dla jednostek samorządu 

terytorialnego.  

§ 4. 

  1.  Zobowiązuję prezesów, dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych  do 

powołania zespołów, do oceny i wyceny szkód w mieniu będącym ich własnością,  

w użyczeniu oraz w trwałym zarządzie. 

2. Prezesi, dyrektorzy i kierownicy przekażą materiały z oceny i wyceny szkód do 

przygotowania protokołu niezwłocznie po ich sporządzeniu. 

 

§ 5. 

Wymienieni w Zarządzeniu prezesi, dyrektorzy, kierownicy i inspektorzy udzielą  

        wszelkiej pomocy w pracach Komisji, w zakresie swoich kompetencji.   

 

§ 6. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu specjaliście Referatu Obrony Cywilnej  

        i Zarządzania Kryzysowego. 

 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


