
ZARZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO

z dnia 6 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania na terenie Gminy Bobrowice Komisji do oszacowania 

zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 
spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich.

Na podstawie art. 22 pkt 2 i art. 17  ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234, z późn. zm.1)) oraz § 5 ust. 5 i ust. 7 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. z 2015 r. poz. 187, z późn. 
zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 2 zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania na terenie Gminy 
Bobrowice Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych 
i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w punkcie 3 kropkę zastępuje się średnikiem i 
dodaje się punkty w brzmieniu: 

4) Andrzej Kuziemski - członek, przedstawiciel Lubuskiej Izby Rolniczej;

5) Grzegorz Iskra - członek, przedstawiciel Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego;

6) Łukasz Cieślik - Ichtiolog.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Wojewoda Lubuski

Władysław Dajczak

1) Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2017 r. poz. 976, poz. 1566; Dz.U. z 2018 r. poz. 2340.
2) Zmiany 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 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 
303, poz. 1428, poz.1483, poz. 2025; Dz.U. z 2019 r. poz. 157, poz. 1323.




