
Zarzqdzenie Nr 13/2018

Wójta Gminy Fałków

z dnia 23 kwietnia 2018 roku

wsprawiepowołaniastałejkomisjidosprawszacowaniastratpowstałychwwyniku
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Fałków'

Na podstawie art. 30 ust.]- i art' 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (t.j.

Dz.lJ. foI7, poz, L875 ze zm.) oraz Zarzqdzenia Nr 33/2ot7 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia

3t,O3.2oI7r.wsprawiepowołaniaKomisjiWojewódzkiejorazoddziatówterenowychKomisjido
SpraWszacowaniastratwgospodarstwachrolnychidziatachspecjalnychprodukcjiroInejoraz
budynkach mieszka|nych, w których wystqpity szkody spowodowa ne przez niekorzystne zjawiska

atmosferyczne, Ze zmianami Zarzqdzeniem Nr 6fl2O17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20

czerwca 2o!7 roku, zarzqdzam co następuje:

s1

Powołuję stałq Gminnq Komisję do spraw szacowania strat powstatych w wyniku k|ęsk

żywiołowych na terenie Gminy Fałków, ZWanq da|ej,,Gminnq Komisjq,,w sktadzie:

Badelska Barbara - Przewodniczqca Komisji - pracownik Urzędu Gminy

Dqbrowska Joanna _ Wiceprzewodniczqca - pracownik Urzędu Gminy

Aniot Dorota - Cztonek - pracownik Urzędu Gminy

Domański Wojciech - Cztonek - pracownik Urzędu Gminy

Bajor Krzysztof -Członek _ pracownik Urzędu Gminy

Majewska Joanna _ Członek - doradca ŚooR w Modliszewicach

Wajnberger Anna - Cztonek Rad Powiatowych ŚtR w Kie|cach

Komisja może dziatać w składzie 3-osobowym.
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Zadaniem Gminnej Komisji jest:

1'' Szacowanie wielkości szkód na podstawie przeprowadzonych wizji w terenie:

a) w budYnkach mieszkalnYch'

b)wgospodarstwachrolnych,działachspecjalnychprodukcjiro|nej,wbudynkach
gospodarczych,innychbudynkachlubbudow|achsłużqcychdoprodukcjiroIniczej,

maszynach i urzqdzeniach rolniczych,

c) w infrastrukturze komunalnej'
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1)

3)
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s)

6)

7)

2.



f.

3.

Sporzqdzenie indywid ua I nych protokołów strat.

Sporzqdzenie zbiorczego protokołu strat i przestanie wraz z komp|etem protokołów

indywiduaInych w obowiqzujqcym terminie dó wydziału Bezpieczeństwa i Zarzqdzania

Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w KieIcach.
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Procedura szacowania strat W gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji

ro|nej oraz budynkach mieszkaInych w których wystqpiły szkody spowodowane przez

niekorzystne zjawiska atmosferyczne okreś|ona została w załqczniku Nr 1 do Zarzqdzenia

Wojewody Świętokrzyskiego Nr 62/2017 z dnia 20 czerwca 2ot7 roku.

S4

Traci moc Zarzqdzenie Nr 26/2ot6 Wójta Gminy Fałków z dnia 27 czerwca 20].6 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków k|ęsk żywiotowych na

terenie Gminy Fatków.

5s

Wyko na n ie zarzqdzenia powie rza się P rzewod n iczqcej Kom isji'

Zarzqdzenie wchodzi z dniem podpisania.

So

t7



v

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr l3lfo1'8 Wójta Gminy Fałków z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie

powołania stałej komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnych

zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Fałków.

Postanowie nia zarzqdzenia wynikajq z:

. wejścia w życie zarzqdzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 62/fot7 z dnia 20 czerwca

fOI7 rokuzmieniajqce go Zarzqdzenie Nr 33/fo17 z dnia 3t'o3'foI7 r. w sprawie powołania

Komisji Wojewódzkiej oraz oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat

Wgospodarstwachro|nychidziałachspecjaInychprodukcjiroInejorazbudynkach
mieszkalnych w których wystqpiĘ szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska

atmosferYczne,


