
ZARZĄDZENIE NR 19/2022 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie powołania Komisji do spraw oceny szkód powstałych na skutek zdarzeń noszących znamiona 
klęsk żywiołowych, oszacowania kosztów remontów lub odbudowy uszkodzonych budynków mieszkalnych 

oraz budynków gospodarczych 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2268 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję w składzie: 

1) Adam Pławski – Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej – Przewodniczący Komisji; 

2) Katarzyna Sobieska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej – członek Komisji; 

3) Monika Przesmycka – specjalista pracy socjalnej – członek Komisji; 

4) Aldona Sikorska – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług, 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – członek Komisji; 

5) Wojciech Mierzejewski - Inspektor nadzoru budowlanego, pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej - organu nadzoru budowlanego wykonujący zadania służbowe – 
członek Komisji; 

6) Agata Małkińska inspektor ds. obronności – pełnomocnik do spraw informacji niejawnych – członek Komisji. 

§ 2. Zadaniem Komisji określonej w § 1 jest oszacowanie strat i zniszczeń powstałych w czasie zdarzeń 
noszących znamiona klęsk żywiołowych, a w szczególności uszkodzeń budynków w wyniku powodzi, podtopień, 
intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, 
zwanych dalej „zdarzeniem klęskowym” oraz sporządzenie stosownego protokółu. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji. 

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 80/2013 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny 
szkód powstałych na skutek burz oraz oszacowania kosztów remontów lub odbudowy uszkodzonych budynków 
mieszkalnych. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

mgr Bożena Kordek 
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