
Zarządzenie Nr $ / /2019
r

Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia *9 lipca 2019 roku

w sprawie powołania gminnej komisji i ustalenia imiennego składu osobowego ds. 
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 
spowodowanych deszczem nawalnym na terenie gminy Bejsce.

Na podstawie art. 22 pkt. 2, ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2) zarządzenia Nr 72/2019 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej 
oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych 
i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły 
szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, zarządza się. co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Gminną do spraw szacowania szkód spowodowanych przymrozkami 
wiosennymi w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Bejsce działającą w następując)1 m 
składzie:

1. Pan Łukasz Kryca pracownik Urzędu Gminy w Opatowcu
2. Pani Małgorzata Magnes przedstawiciel Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego
3 . Pan Jan Kopeć -  przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

§ 2.

1, Zadaniem Komisji Gminnej jest oszacowanie zakresu i wysokości szkód na podstawie 
przeprowadzonej wizji w terenie w gospodarstwach rolnych:

1)



2. Komisja zobowiązana jest do oszacowania strat zgodnie z Zarządzeniem nr 72/2019 
w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów' terenowych Komisji do 
spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 
oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez 
niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

§3.

Komisja sporządza protokoły7 indywidualne z oszacowania strat dla poszczególnych 
gospodarstw7, będące podstawą do ubiegania się o pomoc.

§ 4.

Komisja, przedłoży protokoły indywidualne w Urzędzie Gminy w Bejscach celem ujęcia 
szkód w zestawieniu zbiorczym.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


