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48-300 Nysa
Zarządzenie Nr 269 12019

Burmistrza Nysy

z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sPrawie Powołania komisji ds. ustalenia skutków i szacowania strat powstaĘch na terenie
Gminy Nysa w wyniku nawałnicy w dniu 7 czerwca2ll9 r.

Na Podstawie art. 19 ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 26 kwietnia ż00'7 r. o zarządzaniu kryzysowym

(Dz, U. z Ż018 r. poz. I40I ze zm.), ar1.30 ust. I w związku z art.7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z2019 r. poz.506), w związku z wystąpieniem w
dniach 7 czerwca2019 r. nawałnicy na teręnie Gminy Nysa zarządzam) go następuje:

§1

W celu Prawidłowego oszacowania szkód powstałych na skutek wystąpienia nawałnicy na terenie

GminY NYsa w dniu 7 azęrwQaż079 r., powołuję Komisję ds. ustalenia skutków i szacowania strat

PowstałYch na terenie Gminy Nysa, zwaną dalej ,,Komisją", jako organ pomocniczy Burmistrza Nysy.

§2
Do zadań Komisji naleĘ:

1) ocena strat powstaĘch na skutek nawałnicy,

Ż) Procentowe oszacowanie strat powstĄch w poszczególnych gospodarstwach domowy ch oraz

mieniu gminy,

3) PrzYgotowanie szczegółowęgo raportu oraz wystąpienia do Wojewody Opolskiego o udzielenie

ZrezerW celowej budżetu państwa środków w celu lvypłaty świadczeń dla poszkodowanych.

§3
W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji - Danuta Naciasta, Podinspektor w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu

Miejskiego w Nysie,

2) ZastęPca Przewodniczącego - Adrian Kołodziej, Zastępca Pełnomocnika ds. ochrony
InformacjiNiejawnych w Urzędzie Miejskim w Nysie,

3) Członek Komisji - Witold Szatkowski, Inspektor w Wydziale Rozwoju Infrastruktury Urzędu

Miejskiego w Nysie,

4) Członek Komisji - Kamila Ferdyn, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.



§4
Z PodejmowanYch czynności Komisja sporządzaprotokoły według obowiązujących wzorów.

§5
1. Na Podstawie protokołów, o których mowa w § 4 Komisja wyceni wstępnie straty ponie sione przez

osoby ftzyczne i prawne, atakże powstałe w mieniu komunalnym.

2. Wyceny Komisja przedstawi niezwłocznie Burmistrzowi Nysy.

§6
1. Komisja Pracuje w trybie oględzin w terenie, w terminach .vqrznaczonych przez Przewodnic ząaęgo

Komisji.

2. Obsługę kancelaryjno-biurową Komisji prowadząPrzewodniczący Komisji oraz jego Zastępca.

§7
Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.
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