Z a r z a d z e n i e Nr 71/2014
Wojta Gminy Pacanow
z dnia 19 maja 2014 r.
w sprawie powolania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat powstalych wskutek
klf sk zywiolowych w 2014r. w Gminie Pacanow.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U . z 2013r. poz. 549 z pozn. zm.) oraz Zarz^dzenia Nr 12/2014 Wojewody
Swi^tokrzyskiego z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie powolania Komisji Wojewodzkiej oraz
Oddziaiow terenowych Komisji do spraw szacowania skutkow kl^sk zywiolowych na terenie
wojewodztwa swi^tokrzyskiego, zarz^dzam co nast^puje:
§1.
Powoiuj^ Gminn^ Komisj? do spraw szacowania strat w gospodarstwach domowych, rolnych
dzialach specjalnych produkcji rolnej oraz w infrastrukturze drogowej i komunalnej
powstalych wskutek kl^sk zywiolowych w 2014r
w Gminie Pacanow w skladzie:
Przewodnicz^cy komisji - Kazimierz Zdziebko
Czlonkowie:
1. Pracownicy Urz^du Gminy Pacanow:
1) P.AlinaWos
2) P. AlinaDrab
3) P. Grzegorz Chrab^szcz
4) P. Dariusz Blach
5) P. Leszek Bielaska
6) P. Ewa Satora
7) P. Anna Bielaska
8) P. Grzegorz Szymaszek
2. Pracownik SODR Modliszewice
9) P. Tadeusz Lis- SODR

§2.
Zadaniem Komisji Gminnej jest:
1. Szacowanie wielkosci strat w gospodarstwach domowych, rolnych i dzialach specjalnych
produkcji rolnej oraz infrastrukturze drogowej i komunalnej powstalych wskutek kl^sk
zywiolowych w 2014r
2. Sporz^dzanie indywidualnych protokoiow strat z uwzgl^dnieniem arealu i stopnia
zniszczenia poszczegolnych gatunkow upraw.
3. Sporz^dzenie zbiorczego protokotu strat powstalych w gospodarstwach domowych,
rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy i przeslanie ich wraz z
kompletem protokoiow indywidualnych w obowi^zuj^cym terminie do Wydzialu
Bezpieczehstwa i Zarz^dzania Kryzysowego Swi^tokrzyskiego Urz^du Wojewodzkiego w
Kielcach.
4. Szacowanie strat w budynkach mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych.

§3.
Procedura szacowania szkod powstalych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
na terenie wojewodztwa okreslony zostal w zal^czniku Nr 1 do Zarz^dzenia
Wojewody 12/2014 z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie powolania Komisji Wojewodzkiej oraz
Oddziaiow terenowych Komisji do spraw szacowania skutkow kl^sk zywiolowych na terenie
wojewodztwa swi^tokrzyskiego
§4.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

