Z a r z ą d z e n i e Nr  70/2015
Wójta Gminy Pacanów
z dnia  26 maja  2015 r.
 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych w 2015r. w Gminie Pacanów.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 549 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 12/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego, zarządzam co następuje:
§ 1.
Powołuję Gminną Komisję do spraw szacowania strat w gospodarstwach domowych, rolnych  działach specjalnych produkcji rolnej oraz w infrastrukturze drogowej i komunalnej powstałych wskutek klęsk żywiołowych w 2015r       w Gminie Pacanów w składzie:  

Przewodniczący komisji – Kazimierz Zdziebko
Członkowie:

1. Pracownicy Urzędu Gminy Pacanów:
P. Alina Woś
	P. Danuta Kawa
P. Anna Wirtek
	P. Halina Smysło
	P. Ewa Gmyr
	P. Aneta Wróbel
	P. Maria Witek 
	P. Leszek Bielaska
	P. Anna Czekalska
	 P. Urszula Tutak
	 P. Marianna Wojtyś

 P. Anna Bielaska
 P. Iwona Bednarz
 P. Katarzyna Więckowska
 P. Mariusz Ratusznik
	 P. Grzegorz Chrabąszcz
	P. Dariusz Błach 
	 P. Grzegorz Szymaszek
	 P. Halina Pluta
 P. Piotr Wojciechowski
 P. Sławomir Woźniak 
	 P. Liliana Pogorzelska


2. Pracownik ŚODR Modliszewice
 P. Tadeusz Lis- ŚODR






§ 2.

Zadaniem Komisji Gminnej jest:
1. Szacowanie wielkości strat w gospodarstwach domowych, rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz infrastrukturze drogowej i komunalnej powstałych wskutek klęsk żywiołowych w 2015r
2. Sporządzanie indywidualnych protokołów strat z uwzględnieniem areału i stopnia
zniszczenia poszczególnych gatunków upraw.
3. Sporządzenie zbiorczego protokołu strat powstałych w gospodarstwach domowych,  rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy i przesłanie ich wraz z kompletem protokołów indywidualnych w obowiązującym terminie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
4. Szacowanie strat w budynkach mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych.

 
 
 §3.

Procedura szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa określony został w załączniku Nr 1 do Zarządzenia
Wojewody 12/2014 z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego
§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




