
Uchwała Nr 6/19/2019 

Zarządu Powiatu w Siedlcach 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

w sprawie powołania  komisji  ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek 

zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej  

 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz.U. 

z 2018 roku, poz. 995), w związku z art.19 ust.1 i ust.2 pkt. 3) ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2068) oraz § 46 Statutu Powiatu Siedleckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Rady 

Powiatu w Siedlcach z dnia 3 czerwca 2016 roku uchwala się co następuje:: 

§ 1 

1. Powołuje się Komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia 

noszącego znamiona klęski żywiołowej na terenie powiatu siedleckiego na niżej wymienionych 

drogach  powiatowych: 

 nr 3661W Mokobody – Męczyn – Zaliwie Piegawki  na odcinku od miejscowości Wólka 

Proszewska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3662W i droga gminną, 

 nr 3662W  Mokobody – Zaliwie Piegawki – Niwiski na odcinku Mokobody – Żuków, 

 nr 3611W Mokobody – Suchożebry na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 696 do  

miejscowości Osiny Górne. 

 

2. Skład komisji: 

1. Pan Karol Tchórzewski  - Przewodniczący Komisji 

2. Pani Małgorzata Cepek  - Wiceprzewodniczący Komisji 

3. Pani Bożena Zbieć   - Członek  Komisji 

4. Pani Emilia Soćko   - Członek  Komisji 

5. Pani Marlena Jurzyk  - Członek  Komisji 

6. Pan Bartosz Kobyliński  - Członek Komisji 

7. Pan Andrzej Gryciuk  - Członek  Komisji 

§ 2 

Do zadań Komisji należy: 

1. Oszacowanie zniszczeń spowodowanych zdarzeniem noszącym znamiona klęski żywiołowej. 

2. Określenie kosztów niezbędnych do usunięcia powstałych szkód. 

§ 3 

Komisja po dokonaniu wizji w terenie sporządzi protokół zniszczeń i strat spowodowanych 

zdarzeniem  noszącym znamiona klęski żywiołowej w terminie do dnia 22 lutego 2019 roku. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

        STAROSTA 

 

           /-/ Karol Tchórzewski 


