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27-540 Lipnik ZARZĄDZENIE Nr 54 12011
WÓJT A GMINY W LIPNIKU

z dnia 18 lipca 2011r.

w sprawie powołania imiennych składów osobowych Komisji Gminnej do spraw
szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,
znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi w Gminie Lipnik.

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 62/2011 z dnia 30 maja 2011
roku w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Komisji Gminnych do spraw
szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego,

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE:

§ l

Powołuje się Komisję Gminną do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami
żywiołowymi zwanej dalej "Komisją Gminną" w następującym składzie osobowym:

l.Przewodniczący Komisji Gminnej - Anna Wójcik - pracownik Urzędu Gminy w Lipniku
2. Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Członek Komisji Gminnej
4. Członek Komisji Gminnej
5. Członek Komisj i Gminnej
6. Członek Komisji Gminnej
7. Członek Komisji Gminnej
8. Członek Komisji Gminnej

Gminnej - Jerzy Bańcer - pracownik UG w Lipniku.
Roman Gawlak - pracownik Urzędu Gminy w Lipniku,
Mariola Zając - pracownik Urzędu Gminy w Lipniku,
Śmigała Artur - pracownik Urzędu Gminy w Lipniku,
Mariusz Olech - pracownik Urzędu Gminy w Lipniku,
Marcin Zieliński- pracownik Urzędu Gminy w Lipniku,
Wiesława Kasprowicz - specjalista terenowy
Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
wModliszewicach.

Do pomocy "Komisji Gminnej" w terenie powołuje się Sołtysów z poszczególnych miejscowości.
Zadaniem Komisji Gminnej jest:
1. Szacowanie wielkości szkód w poszczególnych gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych.
2. Sporządzenie indywidualnych protokółów strat z uwzględnieniem areału i stopnia zniszczenia
poszczególnych gatunków upraw.
3. Sporządzenie zbiorczych protokółów strat powstałych na terenie gminy i przesłanie ich
w obowiązującym terminie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.

§3
Komisja działać będzie zgodnie z regulaminem pracy, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
zarządzania.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



· .

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 54/2011

Wójta Gminy Lipnik

z dnia 18 lipca 2011 r.

Regulamin pracy Komisji Gminnej

do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Lipnik, powołanej

zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 62/2011 z dnia 20 maja 2011 r. zwanej

dalej "Komisją".

§1

w oparciu o zarządzenie Nr 62/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 maja 2011 roku

§ 2 pkt. 1 wójt Burmistrz! prezydent gminy dotkniętej klęską żywiołową odrębnym

zarządzeniem ustala imienny skład osobowy Komisji Gminnej do spraw szacowania strat

w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się

na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi.

§2

Szacowaniem strat w gospodarstwach domowych i rolnych zajmuje się 3 osobowy zespół.

Pracami "Komisji" kieruje przewodniczący, będący pracownikiem urzędu gminy/miasta

i gminy/ miasta, np. pracownik posiadający wykształcenie rolnicze, budowlane,

ekonomiczne.

Ponadto w skład "Komisji" wchodzą członkowie komisji, którymi są inni pracowmcy

Urzędu Gminy oraz specjalista terenowy Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

wModliszewicach.

§3

Ustalenia wielkości szkód "Komisja" dokonuje w oparciu o WIZJę lokalną, a następnie

sporządza indywidualny protokół strat dla każdego poszkodowanego gospodarstwa.

Określony w procentach poziom szkód w gospodarstwie rolnym, niezależnie od tego czy

szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w zwierzętach czy tez w uprawach

i zwierzętach, musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie

rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzający rok, w którym

wystąpiły szkody lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok,

w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i naj niższej wielkości

produkcji



Poziom szkód w gospodarstwie rolnym może być wyliczony na podstawie powierzchni

poszczególnych upraw i średnich plonów tych upraw z 3 ostatnich lat lub z 3 lat w okresie 5-

letnim poprzedzającym rok wystąpienia szkody, z pominięciem roku o najniższym

i najwyższym plonie (dt/lha) oraz prognozowanych lub uzyskanych plonów w roku w którym

wystąpiły szkody przy czym dopuszcza się wyliczenie szkód w uprawach rolnych

w gospodarstwie rolnym również z uwzględnieniem cen sporządzonych przez Świętokrzyski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego wModliszewicach.

Minimalny poziom strat w odniesieniu do pojedynczego środka trwałego musi wynosić

powyżej 1050 zł.

§4

Po oszacowamu strat we wszystkich poszkodowanych gospodarstwach

domowych, rolnych "Komisja" w oparciu o indywidualne protokoły strat,

spisuje protokół zbiorczy, wykazując zakres wielkość zaistniałych szkód na

terenie gminy. Przedmiotowy protokół zbiorczy wraz z kompletem protokółów

indywidualnych "Komisja" przekazuje wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi za

potwierdzeniem odbioru, niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji.

Następnie drugi egzemplarz protokołu zbiorczego przekazuje do Wydziału

Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Kielcach w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od

dnia stwierdzenia skutków klęsk żywiołowych.

W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z "Informacją dla Komisji powołanych

przez Wojewodę dotyczącą ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach

rolnych działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody

spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania,

przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę"

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2011 roku termin ten

może ulec wydłużeniu po wcześniejszym uzyskaniu przez Komisję Gminną

zgody Wojewody tj:

- do 3 miesięcy od wystąpienia suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, huraganu,

pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawin,

do 3 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego wejście komisji na pola

rozpoczęcie szacowama szkód w uprawach, zwierzętach maszynach

spowodowanych przez powódź i 12 miesięcy od ustąpienia wody w przypadku

szacowania szkód spowodowanych przez powódź w budynkach idrzewach.



Szkody w budynkach mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych szacuje "Komisja

Gminna" jako część składowa Komisji Wojewódzkiej. W uzasadnionych przypadkach będzie

ona wspomagana przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz inne

niezbędne osoby potrzebne do szybkiego i rzetelnego wykonania szacunku strat.

Wartość szkód ustalać należy w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną i aktualne ceny

jednostkowe zawarte w opracowaniach SEKOCENBUD.

§5

W przypadkach spornych, przy ewentualnym

poszkodowanego dokonanego szacunku strat,

posiedzenie "Komisji" z udziałem członka Komisji

przez jej Przewodniczącego.

zakwestionowaniu przez

Przewodniczący zwołuje

Wojewódzkiej wskazanego

§7

Sprawa sporna powinna być rozpatrzona przez "Komisję" w CIągU 7 dni od dnia

zwołania jej posiedzenia przez Przewodniczącego.

§8

Obsługę kancelaryjną prac "Komisji Gminnej" zapewnia Urząd Gminy w Lipniku.


