ZARZĄDZENIE NR 178.2017
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE
Z DNIA 29 SIERPNIA2017 r.
w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych w budynkach gospodarczych podczas
wichury w dniu 27 sierpnia 2017r na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz.446, poz.1579, poz.1948, poz.1984, 2017r., poz. 730, poz.935) oraz art. 40 ust2 i 3 ustawy z dnia
12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U z 2016r ,poz 930 ze zm.) zarządzam co następuje.
§ 1. Powołuję Komisję ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach gospodarczych
zlokalizowanych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne, w wyniku wichury w dniu 27 sierpnia 2017r w
składzie:
1) Eugeniusz Makarewicz – Przewodniczący Komisji,
2) Jan Kuptel – członek,
3) Nina Mierociuk – członek(pracownik socjalny)
§ 2. Zadaniem Komisji jest:
1. szacowanie szkód i strat powstałych w budynkach gospodarczych w wyniku wichury dnia 27
sierpnia 2017r
2. Sporządzenie protokołu z oględzin szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych po wichurze
w dniu 27 sierpnia 2017r w trybie art. 67 i 85 KPA, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. 1. Komisja dokonuje oceny szkód i strat na podstawie zgłoszeń właścicieli budynków oraz wizji w
terenie.
2. Praca Komisji jest nieodpłatna.
3. Prace Komisji szacującej szkody rozpoczną się 30 sierpnia 2017r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 178.2017 Wójta Gminy
Dubicze Cerkiewne z dnia 29 sierpnia 2017r.

PROTOKÓŁ
z oględzin i szacowania szkód spowodowanych wichurą w budynkach gospodarczych, która miała
miejsce na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w dniu 27 sierpnia 2017 roku w godzinach
popołudniowych.
Komisja w składzie:
1) Eugeniusz Makarewicz – Przewodniczący Komisji,
2) Jan Kuptel – członek,
3) Nina Mierociuk – członek(pracownik socjalny)

w dniu ….………………………………………………... w godzinach ………………………….. odwiedziła gospodarstwo
położone na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w którym w dniu 27 sierpnia 2017r. miała miejsce
szkoda związana z wichurą w budynku gospodarczym. W wyniku oględzin Komisja stwierdziła
następujące szkodę:
L.p
.

Adres właściciela

Opis szkody

Na tym protokół zakończono
Podpisy członków komisji:
1) Eugeniusz Makarewicz – ……………………………………………………
2) Jan Kuptel –

……………………………………………………..

3) Nina Mierociuk –

……………………………………………………..

Szacunkowa
kwota
zasiłku

Uwagi

