
ZARZĄDZENIE Nr 1283/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 20.05.2016 r.

w sprawie  powołania komisji do spraw ustalania szkód, szacowania strat i ustalania 
skutków powstałych wskutek klęsk żywiołowych oraz powołania komisji ds. 
oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach domowych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 ), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 
poz. 693, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1616, poz. 1830, poz. 1893, z 2016 r. poz. 
195) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Powołuje się Komisję ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski 
żywiołowej, zwaną dalej „Komisją ds. ustalania szkód”, w składzie:

1) Przewodniczący Komisji:
Paweł Stańczyk - Sekretarz Miasta Krakowa;

2) Z-ca Przewodniczącego Komisji: 
Piotr Bukowski - Wydział Organizacji i Nadzoru;

3) Członkowie Komisji:
a) Beata Tracka-Samborska - Wydział Edukacji;
b) Michał Marszałek            -  Biuro ds. Ochrony Zdrowia;
c) Ewa Olszowska-Dej        -  Wydział Kształtowania Środowiska;
d) Jerzy Mądrzyk                 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
e) Marek Mirosławski          - Wydział Organizacji i Nadzoru;
f) Marcin Korusiewicz         - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu;
g) Halina Marcisz                 - Zarząd Budynków Komunalnych.

2. W ramach funkcjonujących struktur odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu 
Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych oraz miejskich spółek komunalnych 
powołuje się podzespoły zadaniowe ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych 
wskutek klęski żywiołowej, a w szczególności do dokonywania wizji w terenie i ustalania 
szkód, zwane dalej „podzespołami zadaniowymi”, w składach ustalonych w odpowiednim 
wykazie przez kierujących ww. podmiotami, przekazywanym do wiadomości Wydziału 
Organizacji i Nadzoru.
3. Do bieżącego aktualizowania składów podzespołów zadaniowych w wykazie, o którym 
mowa w ust. 2 zobowiązani są kierujący poszczególnymi komórkami organizacyjnymi 
Urzędu Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz miejskimi spółkami 
komunalnymi.
4. Komisja ds. ustalania szkód ma za zadanie zebranie szczegółowych informacji na temat 
powstałych wskutek klęski żywiołowej szkód w mieniu komunalnym i ich oszacowanie, 
działając przy pomocy podzespołów zadaniowych, a następnie sporządzenie szczegółowego 
protokołu.
5. Pracami Komisji ds. ustalania szkód kieruje Przewodniczący, który zwołuje i prowadzi 
posiedzenia.
6. Posiedzenia Komisji ds. ustalania szkód są protokołowane.
7. W pracach Komisji ds. ustalania szkód, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć 
również inne osoby niebędące jej członkami, zapraszane przez Przewodniczącego Komisji.



8. Obsługę kancelaryjno – biurową Komisji ds. ustalania szkód zapewnia Wydział 
Organizacji i Nadzoru.
9. Obsługę prawną Komisji ds. ustalania szkód zapewnia Zespół Radców Prawnych.

§ 2.1. Powołuje się Komisję ds. oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach domowych 
wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, zwaną dalej „Komisją ds. szkód 
w gospodarstwach domowych”, której Przewodniczącym jest Urszula Nowak - Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Skład osobowy Komisji ds. szkód w gospodarstwach domowych zgodny jest z ustalonym 
i aktualizowanym na bieżąco przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiednim 
wykazem przesłanym do Wydziału Organizacji i Nadzoru.
3. Do prac Komisji ds. szkód w gospodarstwach domowych Przewodniczący zaprasza 
przedstawicieli Rad Dzielnic.
4. W pracach Komisji ds. szkód w gospodarstwach domowych w zależności od potrzeb mogą 
uczestniczyć również inne osoby niebędące jej członkami, zaproszone przez 
Przewodniczącego.
5. Komisja ds. szkód w gospodarstwach domowych pracuje w Zespołach, liczących co 
najmniej trzy osoby pod kierunkiem Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
6. Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w zakresie realizacji zadań Komisji ds. szkód 
w gospodarstwach domowych, dokumentowane są w formie protokołu, który podpisują 
wszyscy członkowie Zespołu.
7. Obsługę kancelaryjno – biurową oraz prawną Komisji ds. szkód w gospodarstwach 
domowych zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 3. Kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami 
organizacyjnymi oraz miejskimi spółkami komunalnymi, o których mowa w niniejszym 
zarządzeniu odpowiadają zgodnie z zakresem swoich kompetencji za:

1) oszacowanie zakresu i wartości szkód;
2) aktualizację informacji i wykazów, o których mowa w niniejszym zarządzeniu 

w kontekście zmian organizacyjnych w zakresie działania danej komórki 
organizacyjnej UMK/miejskiej jednostki organizacyjnej/miejskiej spółki 
komunalnej.

 
§ 4. Tracą moc obowiązującą zarządzenia:
1) Nr 1155/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie powołania 
Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej (z późn. 
zm.);
2) Nr 1187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia 
osób, które będą brały udział w pracach powołanych przez Wojewodę Małopolskiego komisji 
do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w rolnictwie spowodowanych na terenie 
Miasta Krakowa przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, 
przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (z późn. 
zm.); 
3) Nr 1196/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania 
Komisji do spraw oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach domowych wskutek 
warunków atmosferycznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.);
4) Nr 1197/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania 
Gminnej komisji do spraw szacunkowego określania wielkości skutków klęsk żywiołowych 
w rolnictwie na terenie Miasta Krakowa.



§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa, z wyłączeniem 
zakresu § 2, którego wykonanie powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krakowie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                  


