
                                                        Zarządzenie Nr 67/2018
                                             Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
                                                   z dnia  10 kwietnia  2018 roku

w sprawie  powołania  Komisji  Gminnej  do  spraw  szacowania  strat  w  gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których
wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Na  podstawie  art.  33  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym
(Dz. U. 2017. poz. 1875 j.t.) 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 2015r.poz.187 z późn.zm.)   -                
z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Powołuję  Gminną  Komisję  do  spraw  szacowania  szkód  powstałych
w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji  na terenie  Miasta i  Gminy
Staszów, działającą w następującej strukturze: 

1. Dorota Włodarczyk                                Przewodniczący
2. Jolanta Klimek                                       Z-ca Przewodniczącego
3. Lidia Pyza                                             Członek
4. Dawid Grosicki                                      Członek
5. Justyna Żak – Wójcik                            Członek (ŚODR w Modliszewicach)
6. Piotr Szymczak                                     Członek ( ŚIR w Kielcach)                         

      
      

§ 2
 

Powołuję  Gminną  Komisję  do  spraw  szacowania  szkód  powstałych  w  budynkach
mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów, działającą w następującej strukturze:

1. Grzegorz Klimek                                      Przewodniczący
2. Robert  Widanka                                      Z-ca Przewodniczącego
3. Tomasz Bednarski                                   Członek
4. Rafał Jastrząb                                          Członek
5. Gabriel Gajdowski                                    Członek
6. Teresa Modras                                         Członek



                                                           § 3

Zadaniem Komisji jest:

1. Szacowanie  wielkości  szkód  powstałych  w  gospodarstwach  rolnych  i  działach
specjalnych  produkcji  rolnej  oraz  budynkach  mieszkalnych  na  podstawie
przeprowadzonych wizji w terenie.

2. Sporządzenie zestawienia zbiorczego strat oraz przekazanie go wraz z protokołami
indywidualnymi i innymi dokumentami do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW
w Kielcach.

§ 4

Szczegółowe informacje dotyczące szacowania szkód zawierają opracowane „Procedury
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz
budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne
zjawiska”-  stanowiące  załącznik  nr  1  do  Zarządzenia  Nr  62/2017  Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku zmieniającym Zarządzeniem Nr 33/2017
Wojewody  Świętokrzyskiego  z  dnia  31.03.2017  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.

                                                                      § 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącym Komisji.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20 kwietnia
2017  roku  w  sprawie  powołania  Komisji  Gminnej  do  spraw  szacowania  strat
w  gospodarstwach  rolnych  i  działach  specjalnych  produkcji  rolnej  oraz  budynkach
mieszkalnych,  w  których  wystąpiły  szkody  spowodowane  przez  niekorzystne  zjawiska
atmosferyczne.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy 
                                                                    
                                                                                       (-) Leszek Kopeć


