
ZARZĄDZENIE NR 128/2015
WÓJTA GMINY PYSZNICA

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1166, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego zwany dalej „Zespołem”, który jest organem pomocniczym 
Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego

§ 2. Schemat organizacyjny i skład zespołu określa Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zadania i regulamin zespołu określa Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zasięg działania zespołu obejmuje obszar administracyjny gminy Pysznica.

§ 5. Siedzibą Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest siedziba Urzędu Gminy w Pysznicy przy ul. 
Wolności 322.

§ 6. Obsługę kancelaryjno – biurową zapewnia Urząd Gminy.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie powołania Gminnego 
Zespołu Reagowania Kryzysowego.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt

Tadeusz Bąk
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 128/2015

Wójta Gminy Pysznica

z dnia 10 listopada 2015 r.

 PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
WÓJT GMINY

 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMENDANT GMINNY OSP

 Podinsp. ds. zarządzania 
kryzysowego, obrony cywilnej 
i spraw obronnych
 Inspektor ds. ewidencji ludności Grupa planowania cywilnego

 Inspektor ds. obsługi organów 
gminy
 Inspektor ds. ochrony środowiska, 
rolnictwa i gospodarki wodnej

 Gminne Centrum Zarządzania 
Kryzysowego

tel. 15 841-00-04
15 841 01 13

gczk@pysznica.pl

 Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 Kierownik OPS

 Grupa monitorowania, prognoz 
i analiz

 Kierownik GZOSiP

W skład zespołu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez Wójta oraz 
powołani eksperci.
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SKŁAD OSOBOWY ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W PYSZNICY na dzień 30.10.2015r.

 Lp.  Imię i Nazwisko  Stanowisko

 1.  2.  3.

 1.  Tadeusz Bąk  Wójt Gminy

 2.  Ryszard Szado  Komendant Gminny OSP

 3.  Mateusz Wiśniewski  Podinsp. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych

 4.  Wioletta Mazur  Inspektor ds. ewidencji ludności

 5.  Marta Gleich  Inspektor ds. obsługi organów gminy

 6.  Małgorzata Wieteska  Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki wodnej

 7.  Jan Ślusarczyk  Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 8.  Teresa Kudłacik  Kierownik OPS

 9.  Artur Mierzwa  Kierownik GZOSiP
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128/2015

Wójta Gminy Pysznica

z dnia 10 listopada 2015 r.

Zadania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 1166, 
z późn. zm.), organem pomocniczym wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny 
zespół zarządzania kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”.

Do zadań Zespołu należy:

a) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie 
tych zagrożeń,

b) przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub 
zaniechania działań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego,

c) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,

d) opiniowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.
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Regulamin pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), zwany dalej „Zespołem”, działa w oparciu o zatwierdzony 
przez Wójta Gminy roczny plan pracy zespołu – określający tematykę, terminy i miejsce planowanych posiedzeń, 
treningów i ćwiczeń lub innych przedsięwzięć oraz niniejszy Regulamin.

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

3. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

a) przygotowanie rocznego planu pracy Zespołu,

b) zwoływanie posiedzeń Zespołu nie rzadziej niż raz na pół roku, a także w zależności od potrzeb,

c) zarządzanie posiedzeń Zespołu w trybie natychmiastowym w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowej,

d) ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń,

e) zawiadamianie o terminach posiedzeń,

f) przewodniczenie posiedzeniom,

g) zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami Zespołu,

h) inicjowanie i organizowanie prac zespołu.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Przewodniczącemu Zespołu sprawowanie jego funkcji 
powierza on kierowanie pracami Zespołu Zastępcy przewodniczącego.

5. Zespół w trakcie posiedzeń wypracowuje decyzje, podejmuje uchwały, wydaje wytyczne i zalecenia, określa 
terminy wykonywania postawionych zadań oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za ich realizację. Nadzoruje i ocenia 
wykonanie postawionych zadań.

6. Członków Zespołu oraz osoby zaproszone powiadamia się o terminie i miejscu posiedzenia.

7. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły z zachowaniem tajemnicy państwowej i służbowej. Protokół 
z posiedzenia Zespołu powinien zawierać porządek i treść obrad, podjęte ustalenia, decyzje itp. oraz wykaz uczestników.

8. Grupa planowania cywilnego pracuje zgodnie z rozkładem czasu pracy Urzędu Gminy w Pysznicy.

9. Działające w Urzędzie Gminy w Pysznicy Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego(GCZK) współdziała 
z wszystkimi instytucjami uczestniczącymi w procesie zarządzania na terenie Gminy Pysznica.

10. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na obszarze gminy Pysznica, Zespół pracuje w pełnym składzie 
w Urzędzie Gminy w Pysznicy lub na miejscu zdarzenia.

11. W razie potrzeby członkowie grup roboczych mogą pracować we wskazanym miejscu pracy w swojej instytucji ( 
wyposażonym w odpowiednie środki łączności zapewniające stały kontakt z Gminnym Centrum Zarządzania 
Kryzysowego), po uzgodnieniu z Przewodniczącym.

12. Przewodniczący Zespołu w razie potrzeby może włączyć do udziału w pracach Zespołu także ekspertów 
i specjalistów.

13. Podstawowymi dokumentami działań i prac Zespołu są:

a) roczny plan pracy,

b) dokumentacja szkoleń i ćwiczeń,

c) protokoły z posiedzeń,

d) dokumentacja operacyjna Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

14. Ćwiczenia i treningi Zespołu w pełnym składzie zarządza Wójt.

15. Finansowanie Zespołu planuje się w ramach budżetu gminy. Bieżące prace Zespołu mogą być finansowane także 
z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.
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