ZARZĄDZENIE NR 101
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na
terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez
niekorzystne zjawiska atmosferyczne
Na podstawie art. 17 oraz 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 oraz z 2018 r. poz. 2340)
w związku z § 5 ust. 5 i 6 oraz ust. 7 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.1)) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 97 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa
mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska
atmosferyczne, w załączniku nr 1 w ust. 25 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) Gmina Kowala
a)

Bożena Podrygała – Urząd Gminy Kowala – przewodnicząca komisji,

b)

Dorota Woźniak – Urząd Gminy Kowala,

c)

Piotr Markiewicz – Urząd Gminy Kowala,

d)

Anna Tomczyk – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,

e)

Łukasz Babula – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,

f)

Agnieszka Andrzejczyk – Mazowiecka Izba Rolnicza.”.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kowala oraz
Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
1)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608 i 2089, z 2016 r.
poz. 170, 1455 i 1912, z 2017 r. poz. 166, 1479, 1640, 1818 i 2147 oraz z 2018 r. poz. 303, 1428, 1483 i 2025.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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