
Zarządzenie Nr 
Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia 2022 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 195 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 lipca 2022 roku 
w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach 
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem 
atmosferycznym -  grad na terenie gminy Niemcza w 2022 roku.

Na podstawie art. 17 oraz art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135 z późn. zm.1) oraz 
§ 5 ust. 5 i ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.2), zarządza się co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 195 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 lipca 2022 roku 
w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach 
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem 
atmosferycznym -  grad na terenie gminy Niemcza w 2022 roku, § 1 pkt 1 i pkt 2 otrzymuje 
brzmienie:

1) Agnieszka Kawa -  przewodnicząca Komisji, Urząd Miasta i Gminy w Niemczy;
2) Robert Woźnicki -  członek Komisji, Urząd Miasta i Gminy w Niemczy.

§ 2. Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1) Zm iany ogłoszono w  Dz. U. z 2022 r. poz.655.
2) Zm iany ogłoszono w  Dz. U. z 2015 r. poz. 230, poz. 1345, poz. 1346, poz. 1608, poz. 2089; Dz. U. z 2016 r. poz. 170, poz. 1455, 
poz. 1912; Dz. U. z  2017 r. poz. 166, poz. 1479, poz. 1640, poz. 1818, poz. 2147; Dz. U. z  2018 r. poz. 303, poz. 1428, poz.1483, poz. 2025; Dz. U. z  2019 r. 
poz. 157, poz. 1323, poz. 1779; Dz. U. z  2020 r. poz. 18, poz.733, poz. 1009, poz. 1258, poz.1375, poz. 1728, poz. 1932, poz. 2058, poz.2164, poz.2224, poz. 
2354, Dz. U. z 2021 poz. 926, 1311, 1387, 1528, 1698, 2087 oraz Dz.U. z  2022 r.poz .45 , 642,1000,1172.


