ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2016
WÓJTA GMINY DRUŻBICE
z dnia 5 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi
w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych.
Na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie
rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.
U. z 2009r. Nr 142, poz. 1161) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuję rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych, poddanych ubojowi lub padłych
w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych w osobach:
1) Matyja Katarzyna - zam. Wdowin ,
2) Stefaniak Leszek - zam. Wadlew ,
3) Olejnik Jacek - zam. Wdowin Kolonia ,
4) Grygielski Zbigniew - zam. Bukowie Górne .
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Drużbice
mgr Bożena Zielińska
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.145.2016
Wójta Gminy Drużbice
z dnia 5 grudnia 2016 r.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 0050.145.2016 Wójta Gminy Drużbice
z dnia 05 grudnia 2016 roku
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie wystąpił z pismem z dnia 11 października 2016r.
znak: PIWet. org.7070/19G/2016 w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania
na terenie Gminy Drużbice.
Przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowemu zwalczaniu przysługuje
odszkodowanie ze środków budżetu państwa, określone przez rzeczoznawców wyznaczonych przez Wójta,
wpisanych na listę prowadzoną przez powiatowego lekarza weterynarii.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców
wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania
(Dz. U. z 2009r. Nr 142, poz. 1161), określa wymagania jakie powinny spełniać osoby, które Wójt powołuje
na rzeczoznawców. Wskazane w zarządzeniu osoby spełniają nałożone przepisami wymogi tj. posiadają
wymagane wykształcenie oraz staż pracy w gospodarstwie rolnym prowadząc własne gospodarstwo rolne,
mieszkają na terenie Gminy Drużbice.
Zgodnie z § 2 powyższego rozporządzenia należało wydać zarządzenie Wójta Gminy Drużbice o powołaniu
rzeczoznawców, aby zgodnie z § 3 wskazanego rozporządzenia móc powiadomić powiatowego lekarza
weterynarii o powołaniu rzeczoznawców.
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