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Zarzadzenie Nr 4] /2019

Wójta Gminy Fałkow

z dnia 3l lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w gospodarsfwach ro|nych i działach

specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszka|nych, w których wystąpiĘ szkody

spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie Gminy Fałków.

Na podstawie art' 30 ust.1 iar1. 31 ustawy zdnia 8 marca ]990 roku o samorz4dzie gminnym

(tj. Dz.IJ. z 2019 r, poz' 506) oraz Zarządzenia Nr 1212019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnja

l 1 częrwca 2019 r, 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 wystąpity szkody spowodowanę przez niekorzystne zjawiska

atmosferyczne na terenie województwa świętokrzyskiego, zarządzam co następuje:

sr
1. Powołuję komisję do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych

produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wyst4pity szkody spowodowane przez

niekorzysttre zjawiska atmosferyczne na terenie Gminy Fałków, zwaną dalej ,,Gminną Komisją''

w składzie:

1) Badelska Barbara - Przewodniczqca Komisji - pracownik Urzędu Gminy

2) Dąbrowska Joanna - Wiceprzewodnicząca - pracownik Urzędu Gminy/Członek Rady Powiatowej

SIR w Kielcach

3) Domariski Wojciech - Członek. pracownik Urzędu Grniny

4) Wanda Urbańska - praco\Ąnik Urzędu Gnlilly

5) Jolanta Zganiacz - pracownik Urzędrl Cnliny

6) Ahioł Dorota - Członek * pracownik Urzędu Gminy

7) Bajor Krzysztof *Członek * pracownik Urzędu Gminy

8) Konieczna Dagmara - Członek - pracownik socjalny GoPS w Fałkowie

9) Majewska Joanna - Cztonek - doradca Śoon w Modliszewicach

10) Krystyna Chrabąszc z . Członek- doradca Śoon w Modliszewicach

1 l) Jakub Lipnicki - Człollek - doradca Śoon w Modliszewicach

2. Komisja moŻe działaó w składzie 3-osobowym.
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Zadaniem Gminnej Komisji jest:

1. Szacowanie wielkości szkód na podstawie przeprowadzonyclr wizji w tęrenie:

a) w budynkach mieszkalnych,



b) w gospodarstwach rolnych , działach specjalnych produkcji rolnej, w budynkach

innych budynkach |ub budowlach słuz4cych do produkcji ro|niczej, maszynach

ro In iczych.

f . Sporządzenie indywidualnych protokołów strat'

3. Sporządzenie zbiorczego protokotu strat i przesłanie wtaz z kompletem protokołów

obowiązLrjącym terminie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
A'
Sw iętokrzyskie go Urzędu Woj ewódzkiego w Kielcach.

gospodarczych,

i urządzeniach

indywidualnych

Kryzysowego
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Procędura szacowania strat w gospodarstwach rolnych i dziat.ach specja|nych produkcji rolnej oraz

budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska

atmosferyczne okreśIona zostata w załączniku do Zarz4dzenia Wqiewody Świętokrzyskiego

Nr 721201 9 z dnia i 1 czerwca 2019 r.
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Traci moc Zarz4dzenieNr 2"]2018 Wójta Gminy Fałków z dnia2 |ipca 2018 roku w sprawie

powołania komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i dziatach specjalnych

produkcji ro|nej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez

niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie Gminy Fałków.

ss
Wykon an ie zarządzenia powi e rza s i ę Przewod nlczącej Kom isj i'

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

s6



UZASADNiENIE

PostanowieniaZarządzenia Nr 4712018 Wójta Gminy półt<ow z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie

powołania komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i dziatach specjalnych

produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych' w których wystąpiĘ szkody spowodowanę przez

niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie Gminy Fałków wynikają z wejścia w zycie

zarządzenia Wojewody Swiętokrzyskiego Nr 72lfO19 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 wystąpity szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz zmian

osobowych w składzie Komisji.'
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