
ZARZĄDZENIE NR 99/2021 
WÓJTA GMINY ZŁOTA 

z dnia 02.11.2021 roku 

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania 
skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Złota 

Na podstawie art. 30 ust.1 i atr.31 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2021 roku poz.1372 i 1834), § 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Złotej oraz 
Zarządzenia NR 84/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2021 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 zarządza się  co następuje: 

§1 . 

1). Ustała się  następujący skład osobowy Gminnej Komisji do spraw szacowania strat 
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody 
spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne gminy Złota zwaną  dalej gminną  
komisją: 

Przewodniczący: 
Elżbieta Kucięba — inspektor Urzędu Gminy w Złotej 
Z-ca Przewodniczącego: 
Małgorzata Grudzień  — ŚODR Modliszewice oddz. Pińczów 
Członkowie: 
Lucjan Adamczyk — Świętokrzyska Izba Rolnicza 

Członkowie — pracownicy Urzędu Gminy w Złotej: 

Monika Gręda 
Agnieszka Rasińska 

2). W zależności od rozmiaru szkód gminna komisja może być  powiększona do liczby osób 
niezbędnych do przeprowadzenia sprawnego i rzetelnego szacowania strat. 

§2. 

Komisja działa w zespołach minimum 3-osobowych. 

§3  

Zadania Gminnej Komisji określa Procedura Szacowania strat w gospodarstwach rolnych 
i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły 
szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne stanowiąca załącznik do 
Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego NR 84/2021 z dnia 22 czerwca 2021r. 

-1; 



 

Wykonanie Zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Złota 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§6. 

Traci moc Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Złota z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie 
ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk 
żywiołowych na terenie gminy Złota. 
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