
ZARZĄDZENIE NR 101/2015
WÓJTA GMINY PYSZNICA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną na terenie gminy Pysznica

Na podstawie art. 30, ustawy z dnia o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594. z późn. zm.) oraz § 3 pkt 
15 i § 4 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Uruchomienie systemu kierowania obroną cywilną gminy Pysznica wprowadza się na podstawie rozporządzenia 
Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzeniu stanu wojennego oraz obwieszczenia wojewody w tej sprawie.

§ 2. Do realizacji przedsięwzięć mających na celu organizowanie akcji ratunkowych i likwidacji skutków zdarzeń 
stwarzających zagrożenie dla ludności i środowiska oraz do kierowania obroną cywilną na terenie gminy powołuje się 
Gminny Zespół Kierowania Obroną Cywilną w składzie:

1) Przewodniczący Zespołu Kierowania Obroną Cywilną – Wójt;

2) Zastępca Przewodniczącego - Zastępca Wójta - Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych;

3) Zastępca Przewodniczącego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną – Sekretarz Gminy

Członkowie Zespołu:

4) Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz spraw obronnych;

5) Skarbnik Gminy;

6) Kierownik OPS w Pysznicy;

7) Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pysznicy;

8) Dyrektor Zespołu Szkół w Pysznicy;

9) Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jastkowicach;

10) Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pysznicy;

11) Komendant Gminny ZOSP RP w Pysznicy;

12) Kierownik Posterunku Policji w Pysznicy.

§ 3. Zadania Gminnego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną:

1) dokonanie oceny występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo ludności, gospodarkę 
państwa i prognozowanie tych zagrożeń;

2) przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi wniosków dotyczących wykonywania, zmiany lub 
zaniechania działań ujętych w gminnym planie obrony cywilnej;

3) przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.

§ 4. Zespół jest organem pomocniczym Wójta powołanym w celu zapewnienia wykonywania i koordynacji zadań 
z zakresu obrony cywilnej.

§ 5. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący w trybie natychmiastowym.

§ 6. Posiedzeniami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jeden z Zastępców 
Przewodniczącego.

§ 7. Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca może organizować posiedzenia w pełnym lub niepełnym składzie.

§ 8. Przewodniczący Zespołu w miarę potrzeb może zaprosić do udziału w pracach Zespołu inne osoby, zwłaszcza 
specjalistów.
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§ 9. W czasie „W” Zespół pracuje w strukturze określonej przez Przewodniczącego Zespołu w systemie 
całodobowym.

§ 10. W celu wsparcia pracy Zespołu i zabezpieczenia sprawnego działania GCZK, członkowie Zespołu delegują do 
pracy w systemie całodobowym swoich merytorycznych pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu 
ochrony ludności i obrony cywilnej.

§ 11. W czasie „W” dyżurni operatorzy służb i instytucji włączonych w system współdziałania przyjmują zgłoszenia 
według właściwości i realizują zadania zgodnie z procedurami ustalonymi we własnych planach operacyjnych oraz 
przekazują informacje do GCZK.

§ 13. Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych oraz środków transportowych dla członków Zespołu w czasie 
prowadzonych działań w sytuacji „W”, organizuje i realizuje Szef Grupy operacji i organizacji działań Gminnego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Gminy.

§ 14. Dokumentami pracy Zespołu są:

1) Gminny Plan Obrony Cywilnej;

2) Plan operacyjny funkcjonowania gminy Pysznica w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
i w czasie wojny;

3) Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego;

4) Gminny Plan Ochrony Zabytków Na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych;

5) Plan operacyjny ochrony przed powodzią gminy Pysznica.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt

Tadeusz Bąk
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