
Zarządzenie Nr  291/2010 

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej  

z dnia 29 grudnia 2010r. 
 

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk 
żywiołowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. 
 
 
 
      Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 zarządzenia Nr 56/2010 
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji 
Wojewódzkiej oraz Komisji Gminnych do spraw szacowania skutków klęsk 
żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. Powołuję Komisję Gminną do spraw szacowania strat w gospodarstwach 
domowych, rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w infrastrukturze 
komunalnej dotkniętych klęską żywiołową na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, 
zwaną dalej Komisją Gminną, w składzie: 
1. Przewodniczący Komisji Gminnej: Ryszard Rupala – naczelnik Wydziału  
    Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. 
2. Sekretarz Komisji Gminnej: Grzegorz Matynia – inspektor w Wydziale Zarządzania    
    Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta. 
3. Zespół do spraw  szacowania strat w gospodarstwach domowych, rolnych                       
    i działach specjalnych produkcji rolnej: 
    1/ Kierownik Zespołu: Marek Chojnacki  -  kierownik Referatu Ochrony Środowiska                        
        i Rolnictwa w Wydziale Planowania Przestrzennego Urbanistyki i Ochrony   
        Środowiska Urzędu Miasta. 
    2/ Małgorzata Kowalik – inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego  
        Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. 
    3/ Beata Grzybowska - inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego  
        Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. 
    4/ Zofia Łyżwa - inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego  
        Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. 
    5/ Zbigniew Jędrzejczyk - specjalista terenowy Świętokrzyskiego Ośrodka  
        Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.   
    6/ Elżbieta Sasal – inspektor nadzoru w Zarządzie Zasobów Komunalnych  
        w Skarżysku-Kamiennej. 
    7/ przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku- 
        Kamiennej. 
4. Zespół do spraw szacowania strat w infrastrukturze komunalnej: 
    1/ Kierownik Zespołu: Zygmunt Żebrowski – naczelnik Wydziału Gospodarki  
        Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta. 
    2/ Wiesława Witkowska - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Wydziale  
        Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta. 
    3/ Grażyna Ungier – kierownik Referatu Dróg w Wydziale Gospodarki Komunalnej  
        i Dróg Urzędu Miasta. 
    4/ Zbigniew Ungier - kierownik Referatu Inwestycji w Wydziale Projektów                         
        i Inwestycji Urzędu Miasta. 



 
§ 2. Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, stosownie do skutków klęski 
żywiołowej, może powoływać do udziału w pracach Komisji Gminnej inne osoby,               
w szczególności pracowników Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych 
oraz ekspertów i rzeczoznawców niezbędnych do szybkiego i rzetelnego wykonania 
szacunków strat.  
                         
§ 3.1. Do zadań Zespołu do spraw szacowania strat w gospodarstwach domowych,   
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej należy: 
1/ szacowanie wielkości szkód w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolnych              
i działach specjalnych produkcji rolnej na podstawie przeprowadzonych wizji 
lokalnych, 
2/  sporządzanie indywidualnych protokołów strat, 
3/ sporządzanie zbiorczych protokołów strat powstałych w gospodarstwach 
domowych, rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy                           
i przesłanie ich wraz z kompletem protokołów indywidualnych w nieprzekraczalnym 
terminie 60 dni od daty wystąpienia klęski żywiołowej do Wydziału Bezpieczeństwa               
i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.  
 
2. Zespół szacuje szkody w budynkach mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych 
jako część składowa Komisji Wojewódzkiej i w uzasadnionych przypadkach może 
być wspomagany przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 
3. Wartość szkód należy ustalać w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w opraco- 
waniach SEKOCENBUD. 
 
§ 4. Do zadań Zespołu do spraw szacowania strat w infrastrukturze komunalnej  
należy: 
1/ oszacowanie strat w infrastrukturze komunalnej miasta na podstawie                 
przeprowadzonych wizji lokalnych. 
2/ sporządzenie protokołu strat powstałych w infrastrukturze komunalnej miasta. 
3/ przekazanie protokołu strat Komisji Wojewódzkiej w celu ich weryfikacji. 
4/ zgłaszanie potrzeb do Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie dofinansowania 
odbudowy lub remontu mienia komunalnego zniszczonego lub uszkodzonego                   
w wyniku działania żywiołu,  zgodnie z „Zasadami i procedurami ustalania szkód                     
i szacowania strat spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski 
żywiołowej oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie remontów lub odbudowy uszkodzonych                     
i zniszczonych obiektów budowlanych”, opracowanymi przez Biuro do spraw 
Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych                             
i Administracji. 
 
§ 5.1. W przypadkach spornych, przy ewentualnym zakwestionowaniu przez 
poszkodowanego dokonanego szacunku strat, Przewodniczący zwołuje posiedzenie 
Komisji Gminnej z udziałem członka Komisji Wojewódzkiej wskazanego przez jej 
Przewodniczącego. 
 
2. Sprawa sporna powinna być rozpatrzona przez Komisję Gminną w ciągu 7 dni od 
dnia zwołania jej posiedzenia przez Przewodniczącego. 
 



§ 6. Obsługę kancelaryjną Komisji Gminnej zapewnia Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta. 
 
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obronnych. 
 
§  8. Traci moc zarządzenie Nr 118/2009 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej            
z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania 
skutków klęsk żywiołowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. 
 
§   9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

          
                        
                                                                                                                       

                                                              Prezydent  Miasta 
 
 
 

                                                               Roman Wojcieszek 
 
 


