Zarządzenie Nr 301/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących
znamiona klęsk żywiołowych i osuwisk.

Na podstawie art. 2, art. 5 ust. 2 pkt 3 lit i oraz art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2018 r., poz. 1401 z późn. zm.), § 11 ust. 6 oraz
§ 65 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza stanowiącego załącznik do zarządzenia
Nr 793/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza (z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.
Powołuje się Komisję ds. szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk
żywiołowych i osuwisk, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2.
Komisja działać będzie w następującym składzie:
1. Przewodniczący Komisji
2. Członek Komisji
3. Członek Komisji
4. Członek Komisji
5. Członek Komisji
6. Członek Komisji
7. Członek Komisji
8. Członek Komisji
9. Członek Komisji

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta,
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych,
Przedstawiciel Wydziału Gospodarowania
Mieniem,
Przedstawiciel Wydziału Edukacji,
Przedstawiciel Wydziału Kultury i Sztuki,
Sportu i Turystyki,
Przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska,
Przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych
i Mieszkaniowych,
Przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji,
Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.
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§ 3.
Komisja może wykonywać swoje zadania w obecności najmniej 5 osób spośród składu,
o którym mowa w § 2.

§ 4.
W pracach Komisji stosuje się aktualne wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie:
1) 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 klęsk żywiołowych,
2) zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu
państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski
żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości,
3) zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu
państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie,
przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź
zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozje brzegu morskiego.
§ 5.
Obsługę techniczną Komisji wykonuje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu
Miasta Kalisza.

§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji.

§ 7.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8.
Traci moc zarządzenie Nr 18/2016 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat powstałych w skutek zdarzeń noszących znamiona
klęsk żywiołowych i osuwisk (z późn. zm.).

§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski 2

