
                                           Zarządzenie Nr 13/2022 

                                              Burmistrza Karlina 

                                             z dnia 4 lutego 2022 r. 

w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat 

powstałych wskutek klęski żywiołowej lub w wyniku zdarzeń noszących 

zmaniona klęski żywiołowej  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1. 1. W celu ustalania szkód i szacowania strat w mieniu komunalnym                             

i w prywatnych gospodarstwach domowych (budynkach i lokalach 

mieszkalnych oraz budynkach gospodarczych), powstałych na skutek 

wystąpienia klęsk żywiołowych lub w wyniku zdarzeń noszących znamiona 

klęski żywiołowej na terenie gminy Karlino, powołuję komisję, zwaną dalej 

Komisją, w składzie:   

1) Piotr Woś – przewodniczący Komisji; 

2) Krzysztof Leonowicz – członek Komisji; 

3) Paweł Filipowicz – członek Komisji.  

2. W pracach Komisji bierze również udział przedstawiciel organu nadzoru 

budowlanego, wykonujący zadania służbowe.  

3. W zależności od potrzeb, w pracach Komisji mogą uczestniczyć również inne 

osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji.  

 

§ 2. Komisja ma zadanie zebranie szczegółowych informacji na temat 

powstałych szkód i strat w mieniu komunalnym i w prywatnych gospodarstwach 

domowych (budynkach i lokalach mieszkalnych oraz budynkach 

gospodarczych), powstałych na skutek wystąpienia klęsk żywiołowych, bądź w 

wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz dokonanie ich 

oszacowania w formie sporządzonego protokołu, a w szczególności: 

1) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie; 

2) zidentyfikowanie obszarów i miejsc dotkniętych klęską żywiołową lub 

zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej; 

3) ustalenie powstałych strat i określenie ich zakresu; 

4) oszacowanie powstałych strat; 

5) sporządzenie protokołu szacowania strat.      



 

§ 3. Komisja realizuje swoje zadania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,  

w szczególności w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, a także  w oparciu o wytyczne Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, dotyczących 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 

klęski żywiołowej.     

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu Komisji. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.   

 

 


