
Zarządzenie nr 64/2017 
Burmistrza Borku Wlkp. 
z dnia 12 sierpnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy 

w dniu 11 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) zarządzam, 

co następuje:

§ 1.1 Powołuję komisję do szacowania strat w wyniku nawałnicy w składzie:

1) Mirosław Twardowski - Przewodniczący,

2) Małgorzata Stanisławska - Członek,

3) Kamila Tomaszewska - Członek,

4) Dominika Walczak - Członek,

5) Kazimierz Grajczyk - posiadający uprawnienia budowlane.

2. Komisja może działać w składzie co najmniej 3-osobowym, w tym 

z udziałem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Opracowała:
Małgorzata Stanisławska

mgr Marły: Rożek



Zarządzenie nr 67/2017 
Burmistrza Borku Wlkp. 
z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy 

w dniu 11 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 1 

ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

209), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1 Powołuję komisję do szacowania strat w wyniku nawałnicy w składzie:

1) Mirosław Twardowski - Przewodniczący,

2) Małgorzata Stanisławska - Członek,

3) Kamila Tomaszewska - Członek,

4) Dominika Walczak - Członek,

5) Kazimierz Grajczyk - posiadający uprawnienia budowlane,

6) Marek Żeromski - pracownik nadzoru budowlanego

2. Komisja może działać w składzie co najmniej 3-osobowym, w tym 

z udziałem osoby uprawnionej zawodowo w zakresie szacowania 

nieruchomości lub pracownika organu nadzoru budowlanego 

wykonującego zadania służbowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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