
                              ZARZĄDZENIE Nr 53/2021 

                                    WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO 

                                           z dnia  20 lipca 2021 roku  

 

 

w sprawie powołania komisji gminnej do szacowania strat w gospodarstwach rolnych i 

działach specjalnej produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez 

niekorzystne warunki atmosferyczne - opady gradu 

 

 Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2020r. poz. 713 ze zm.), Zarządzenia Nr 84/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia                  

22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w 

gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w budynkach 

mieszkalnych, spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne,  zarządzam, co 

następuje: 

 

     §1. 1. Powołuje się Komisję Gminną do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód w 

uprawach rolnych spowodowanych na obszarze Gminy przez niekorzystne warunki 

atmosferyczne - opady gradu, zwanej dalej „Komisją", w składzie: 

 

 1) Wojciechowska Grażyna - pracownik UG - przewodniczący Komisji, 

 2) Prokop Wojciech - pracownik UG - za-ca przewodniczącego Komisji, 

 3) Wyrwał Monika - pracownik UG - członek Komisji,                                                                                      

4)  Przedstawiciel ŚODR w Modliszewicach - członek Komisji,  

5)  Przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Rolniczej -  członek Rady Powiatowej ŚIR powiatu 

Włoszczowskiego - członek Komisji, 
 

  2. Komisja działa jako zespół w składzie minimum 3 osób będących członkami komisji, 

powoływane przez przewodniczącego komisji.  
 

     §2. Zadaniem Komisji jest:  

1. Oszacowanie na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych wysokości szkód w 

gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez 

niekorzystne warunki atmosferyczne - opady gradu. 

 2. Sporządzenie indywidualnych protokołów strat z uwzględnieniem powierzchni upraw, 

rodzaju upraw i poziomu szkody.   

3. Sporządzenie zbiorczych protokołów start w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpił szkody spowodowane przez niekorzystne 

warunki atmosferyczne - opady gradu na terenie Gminy Kluczewsko i przesłanie ich wraz z 

kompletem protokołów do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach.  

     §3.Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko Nr 60/ 2019 z dnia 05 lipca 2019 r. 

w sprawie powołania gminnej komisji do szacowania strat w gospodarstwach rolnych i 

działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez 

niekorzystne warunki atmosferyczne. 

     §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                        

                                                                                          Z up. Wójta Gminy 

                                                                                          /-/ Bożena Nowak 

                                                                                             Sekretarz Gminy 

                                         


