
Zarządzenie nr  VI/ 114/2011
Wójta Gminy Tarnów
z dnia 21 lipca 2011 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji  do spraw szacowania szkód powodziowych w 
infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez długotrwałe ulewne opady deszczu, 
które wystąpiły w dniach od 19 lipca 2011 r. i trwają nadal.  

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  i   art.  31  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 
ust.  2 pkt.  3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów (Zarządzenie nr 
V/8/2006 Wójta Gminy Tarnów z dnia 11 grudnia 2006 r. z późn. zm.), zarządzam co 
następuje:

§ 1.
Powołuję  Gminną  Komisję  do  spraw  szacowania  szkód  powodziowych  w 

infrastrukturze  komunalnej,  spowodowanych  przez  długotrwałe  ulewne  opady 
deszczu, które wystąpiły w dniach od 19 lipca 2011r, i  trwają nadal,   zwaną dalej 
„Komisją”, w składzie:

1. Przewodniczący Komisji pan Sławomir Wojtasik  - Zastępca Wójta Gminy Tarnów 
       Członkowie Komisji:

2. p. Mariusz Tyrka       - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 
3. p. Maria Srebro          - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
4. p. Wiesława Budzik   - starszy pracownik socjalny
5. p. Danuta  Jach           - podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej 
6. p. Ewa Zając               - referent w Referacie Gospodarki Komunalnej 
7. p. Benita Pronobis      - podinspektor w Referacie Geodezji, Obrotu  

                                           Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 2.
1. Celem Komisji jest dokonanie wizji w terenie, określenie szkód i oszacowanie strat 

powstałych:
a) w  infrastrukturze  komunalnej  obejmującej  drogi,  mosty,  kładki,  przepusty, 

budynki komunalne, w tym: budynki placówek oświatowych (gimnazja, szkoły, 
przedszkola),  biblioteki,  budynki  mieszkalne,  ośrodki  zdrowia,  obiekty 
sportowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, rowy melioracyjne  

b) w  rolnictwie:  w  uprawach  (określenie  rodzajów  upraw  i  powierzchni) 
zwierzętach  gospodarskich  (liczba  padłych  i  zaginionych  zwierząt), 
zgromadzonym zbożu (rodzaj, ilość), w  paszach dla zwierząt (rodzaj, ilość), w 



urządzeniach i maszynach rolniczych (nazwa, stopień zniszczenia, szacunkowa 
wartość). 

c) w  budynkach  mieszkalnych,  gospodarstwach  domowych,  budynkach 
gospodarczych i studniach przydomowych będących źródłem wody pitnej. 

2. Komisja  zwróci  również  uwagę  na  możliwość  wystąpienia  zagrożeń 
epidemiologicznych  oraz  zagrożeń  epizootycznych,  tj.  zagrożeń  masowym 
występowaniem zachorowań zwierząt na chorobę zakaźną. 

3. Realizacja zadań Komisji w części dotyczącej strat w infrastrukturze komunalnej 
musi być zgodna 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” z dnia 27 kwietnia 2010 r. opracowanymi przez Biuro do 
Spraw  Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych  w  Ministerstwie  Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.  

§ 3.
Zadania Komisji to:

a) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie
b) zidentyfikowanie obszarów i miejsc dotkniętych klęską żywiołową
c) ustalenie powstałych szkód i określenie ich zakresu 
d) oszacowanie strat powstałych w infrastrukturze komunalnej 
e) sporządzenie protokołu strat powstałych w infrastrukturze komunalnej. 
f) oszacowanie strat powstałych w rolnictwie 
g) sporządzenie protokołu strat powstałych w rolnictwie
h) sporządzenie protokołów strat powstałych w poszczególnych zabudowaniach 

i gospodarstwach domowych.  

§ 4.
Zobowiązuję  Komisję  do  natychmiastowego  podjęcia  pracy  oraz  do 

niezwłocznego sporządzenia protokołów, o których mowa w § 3,  ppkt. e), g) i h).  
§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.    
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