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ZARZĄDZENIE Nr 43/2018
WÓJTA GMINY LIPNIK

z dnia 06 lipca 2018r.

w sprawie powołania imiennych składów osobowych Komisji Gminnej do spraw
szacowania strat w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej

oraz infrastrukturze komunalnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych
klęskami żywiołowymi w Gminie Lipnik.

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 994 z późno zm.), Zarządzenia Wojewody
Świętokrzyskiego Nr 56/2018 z dnia 28 czerwca 2018 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 oraz Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 60/2018 z dnia 5 lipca
2018 roku zmieniającego Zarządzenie Nr 5612018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28
czerwca 2018 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

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE

§1

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

l.Przewodniczący Komisji Gminnej - Rafał Smoliński - pracownik Urzędu Gminy w Lipniku,

2. Z-ca Przew. Komisji Gminnej - Agnieszka Sidor - pracownik Urzędu Gminy w Lipniku,

3.Członek Komisji Gminnej - Arkadiusz Kowalczyk - pracownik Urzędu Gminy w Lipniku

4. Członek Komisji Gminnej

5. Członek Komisj i Gminnej

6. Członek Komisji Gminnej

7. Członek Komisji Gminnej

8. Członek Komisji Gminnej

- Marcin Zieliński - pracownik Urzędu Gminy w Lipniku,

- Tomasz Szczecina - pracownik Urzędu Gminy w Lipniku,

- Artur Śmigała - pracownik Urzędu Gminy w Lipniku,

- Roman Gawlak - przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby

Rolniczej

- Zbigniew Kaczorek - przedstawiciel 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 na podstawie przeprowadzonych wizji w terenie:
a) w budynkach mieszkalnych,



/
Komisja Gminna dokonuje szacowania szkód i sporządza protokoły indywidualne
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wystąpienia
zdarzenia klęskowego. Przy dużym rozmiarze szkód tj.: przy liczbie poszkodowanych
budynków powyżej 50, termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy od dnia
wystąpienia zdarzenia klęskowego,

b) w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, w budynkach
gospodarczych, innych budynkach lub budowlach służących do produkcji rolniczej,
maszynach i urządzeniach rolniczych. Komisja Gminna dokonuje szacowania szkód i
sporządza protokoły indywidualne:

- w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia
szkód tj.:

od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej
likwidacji, albo

nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu
nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny - w przypadku
szkód w środku trwałym, albo
- nie później niż w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody
umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód -w przypadku
szacowania szkód spowodowanych przez powódź w budynkach;
- dwukrotnie, szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania,
przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych:
- po raz pierwszy - w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
- po raz drugi - nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania
tych szkód

2) sporządzenie zestawienia zbiorczego strat oraz przekazanie go wraz z protokołami
indywidualnymi i innymi dokumentami do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju musi nastąpić
nie później niż:

a) budynki mieszkalne - 1 miesiąc od daty wystąpienia zdarzenia klęskowego, przy
dużym rozmiarze szkód termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy,
b) gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej

- 30 dni od dnia oszacowania szkód tj.: od ostatniego dnia przeprowadzenia
lustracji w terenie, wskazanego w zestawieniu zbiorczym;
- 45 dni od dnia oszacowania szkód jeśli gospodarstwo rolne położone jest na
obszarze co najmniej dwóch województw, w których wystąpiły szkody.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wnnac.zony do pełnienia
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