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ZARZĄDZENIE Nr 36/ 09 
Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 7 lipca 2009 roku 

w sprawie ustalenia składu gminnej komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach 
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji 
odtworzenia środków tnvalych po tych zjawiskach na terenie Gminy Kowiesy. 

Stosownie do§ 2 i § 3 Zarządzen ia Nr 135/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 01 czerwca 2009 
roku w sprawie powołania gminnej komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach 
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i 
odtworzenia środków trwałych po tych klęskach na terenie województwa łódzkiego zarządza się 
co następuje: 

§1. Ustalam skład Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i 
działach specjalnych produkcj i rolnej znajdujących się na obszarach, na których szkody zostały 
spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny , ujemne skutki przezimowania, przymrozki 
wiosenne, powódź, huragan, piorun , obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o 
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwaną dalej „komisją''. 

§2. W skład komisji wchodzą : 

1) Zofia Jakubiak 
2) Anna Gwardyńska 
3) Krystyna Seferyńska 
4) Jacek Ossowicz 
5) Jarosław Strzelecki 
6) Stefan Brzeziński 

7) Robert Salamon 
&) Piotr Pruś 

- inspektor Urzędu Gminy Kowiesy 
- specjalista Urzędu Gminy Kowiesy 
-pracownik Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
-członek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
-członek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
-Prezes Zarządu Stowarzyszenia POLEKO-SAD 
- Prezes Gmirmego Kola Sadowników RP 
- sadownik 

§3. Na pierwszym spotkaniu Komisja wyłoniła ze swego składu przewodniczącego , 
który będzie koord ynowal całokształt jej pracy. 

§4.Zadaniem komisji jest : 

1) oszacowanie, poprzez lustrację na miejscu , zakresu i wysokości szkód powstałych w 
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji ro lnej na terenie gminy , 
spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne wymienione w §!; 

2) sporządzenie opinii wniosków kredytobiorców o udzielenie kredytów 
bankowych przeznaczonych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków 
trwałych w rolnictwie , akceptowanych przez Wojewodę Łódzkiego. 

Opinie sporządza się na formularzu zatwierdzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa i określa się w niej zakres i wysokość doznanych i oszacowanych 
szkód oraz obniżenie dochodu ze sprzedaży produktów w wyniku niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych. 
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§5. Komisje we własnym zakresie ustalają tryb pracy oraz sposób wykonywania zadań. Zadania, o 
których mowa w§ 4 pkt I komisja wykonuje z zachowaniem maksymalnego terminu 2 miesięcy od 
dnia stwierdzenia skutków klęski. 

§6. Obsługę organizacyjno-teclmiczną komisji zabezpieczy Urząd Gminy Kowiesy. 

§7.Traci moc Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Kov,iesy z dnia 14 czerwca 2007 roku w 
sprawie powołania składu gminn~j komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i 
dzi ałach specjalnych produkcj i rolnej spowodowanych klęską niekor.Gystnych zjawisk 
atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie 
środków trwałych po tych klęskach na terenie gminy Kowiesy. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


