
ZARZĄDZENIE NR 55/2020
BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 1 I marca 2020 r.

w sprawie powolania Gminnego Zesp ołu ZarząeJzania Kryzysowego.

na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym
(Dz. U. z2019 r., poz.506 z pÓźn. Zm.) w związku z art. l9 ust. 4, 5, 6 i7 ustawy z dnia

26 kwietnia f007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z2019 poz. 1398 z p6źn. Zm.)

zarządza się co następuje:

$1

Powołuje się Gminny Zespoł Zarzqdzania Kryzysowego zwany dalej .,Gminnym Zespołem''
w składzię:

I ) Burmistrz Gniewkowa - Adam Straszynski
2) Zastępca Burmtstrza Gniewkowa - Jarosław Tomczyk
3) Sekretarz Gminy - Alicja Magdowska
4) Skarbnik Gminy - Wioletta Kucharska
5) Kierownik Srodowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie - Jolanta Słaboszewska
6) Kierownik Miejsko-Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie - Aleksandra
Marczak
7) Dyrektor Miejsko-Gminnego oŚrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie - Paweł
Mikuszewski
8) Kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie - Beata Stępczynska
9) Prezes Zarzqdu Przedsiębiorstwa Komunalnego ..Gniewkowo.. Sp. Z o.o. Paweł
Krawanski
10) Kierownik Samorz4dowego Zespołu E,konomlczno Administracyjnego Szkoł
w Gniewkowie - Bogumiła Pęczkowska
l l) Kierownik Referatu Spraw obywatelskich, Spotecznych, Promocji Zdrowia, oświaty
i Sportu w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie - Beata Jaworska
12) Podinspektor ds. zarzqdzanta kryzysowego,obrony ludności i ppoz. w Urzędzie Miejskim
w Gniewkowie - Wojciech Malinowski
13) Komendant Grninny oSP w Gniewkowie - Sławomir KoŚcinski
l4) LekarzI\ZOZ E,sculap Gniewkowo - Tadeusz Derezinski

$2

W za|eŻnoŚci od potrzeb Gminnego Zespołu do jego składu mog4 zostać Zaproszone inne

osoby wskazan e przez Burmistrza Gniewkowa.

$3

Siedziba Gminnego Zespoł'u znajduje się w L)rzędzte Miejskim w Gniewkowie przy u|. |7

Stvcznia I 1. 88-140 Gniewkowo.
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$4

Zespołu Zarzqdzania

$s

Kryzysowego stanowi

Zarzqdzenie wchodzi z dniem podjęcia.



Regulamin pracy oraz organizacji

Gminnego Zesp ołu Zarządzania Kr'vzysowego

ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGOLNE

$ l.l. Regulamin Grninnego Zespołu Zarz4dzaria Kryzysowego, Zwanego dalej
..Regulaminem''., określa zadania I organlzację pracy zespołu.

2. Ilekroc w regulaminie jest mowa o :

l ) zespole - nalezy przez to rozumiec Grninny Zespoł Zarzqdzania Kryzysowego;

2) przewodnicz4cym Zespołu . na|eŻy przez to rozumieć Bunnistrza Gniewkowa;

3) zastępcy przewodnicz4cego . na|eŻy przez to rozumiec Zastępcę Burmtstrza

3. Zespo| wykonuje zadania Z zakresu zarzqdzania kryzysowego. Przez zarządzanie
kryzysowe na\eŻy rozumiec działa|ność organow administracji publicznej będ4ce elementem
kierowana bezpieczenstwem narodowym, ktore polega na zapobieganiu sytuacjom
kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych
działan, reagowaniu w przypadku wyst4pienia sy.tuacji kryzysowych oraz na odtw arzaniu
infrastruktury lub przywroceniu pierwotnego charakteru.

s 2.1,Zastęgterytorialny działania zespołu obejmuje obszar gminy Gniewkowo.

f . Zespo| działa na podstawie:

1) Ustawy o Zarz4dzaniu kryzysowym

2) Zarzqdzenia Burmistrza Gniewkowa w Sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzanta
Kryzysowego;

ROZDZIAŁ II ZADANIA ZESPoŁU GMINNEGo

$4.l . Zespoł, jest organem pomocni CZym Bunnistrza Gniewkowa
w Zapęwnieniu wykonywania zadan z zakresu zarz4dzania kryzysowego,

f , Do zadan zespołu naleŻy:

l) ocena występuj4cych i potencjalnych zagroŻen mog4cych miec wpływ na bezpieczet'rstwo
publiczne i prognozowanie tych zagroŻen,

2) przygotowanie propozycji działan i przedstawianie Burmistrzowi wnioskow dotycz4cych
wykonanta, zmiany lub zantęchania działan,

3) przekazywanię do publicznej wiadomości informacjt zwiqzanych z zagroŻeniami,

4) wykonywanie innych zadan z zakresu zarzqdzan|a kryzysow ego zaproponowanych przez
przewodn|czqcego, członkÓw zespołu lub w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.



3. Do zadan przewodn|czqCęgo zespołu nalezy:

l ) kierowanie zespołetn,

2) inicjowanie i organizowanie prac Zespołu,

3) określanie przedrniotu i terminow posiedzen'

4) zapraszanie na posiedzenia osob nie będ4cych członkami zespołu,

5) przewodniczenie posiedzeniom,

6) podejmowanie ostatec znych decyzji w sytuacj ach zagroŻenia.

4. Do zastępcy przewodn|cz4cego zespołu nalezy:

l ) zastępowanię przewodilczqCego zespołu w razie jęgo nieobecności,

2) koordynacja bteŻqcych prac zespotu,

3) tworzęnie warunkow do rea|tzacji podjetych decyzji.

5. Do zadan członkow zespołu naleŻy,

1 ) monitorowani e zagroŻen oraz ich dokumęntowanie

f) przygotowanie materiałow zleconych przez przewodnicz4cego,

3) nadzorowanie ikoordynowanie przedsięwzięc zwi4zanych Z ewakuacj4 ludnoŚć'

ostrzeganiem, powiadamianiem i alarmowaniem,

4) prezentowanie ana|iz i wnioskow dotycz4cych ochrony ludnoŚci, jej mienia oraz

środowi ska naturalnego

5) utrzymanie w gotowości siły i środki pozostajqce w ich gesti1, przewidywane do działan|a

w sytuacj ach kryzysowych

R0ZDZIAŁ III TRYB PRACY GMINNEGo ZESPOŁU ZARZĄDZANIA

KRYZYSOWEGO

55.l . Zespot pracuje na posiedzeniach.

2. Propozycje tematÓw przedkładujq członkowie zespołu na wniosek przewodnicz4cego.

3. Posiedzenta zespotu zwołuje i przewodniczy jego obradom przewodnicz4cy zespołu, lub
jego zastępca.

4. W sytuacjach wymagaj4cych podjęcia natychmiastowych działan zespotu, jego

przewodniczqcy Z wtasnej inicjatywy lub na wniosek członka zespołu moŻe zwoływac

posiedzenia zespołu poza rocznym planem.



5. Posiedzenia zespotu, o ktorych mowa w ust. 3, w za|eŻnr-sści od potrzeb, mog4 byc
zwoływane w jego niepełnym składzie.

6. Ze względu na wagę podejmowanych decyz7i, maj4cych znaczen|e dla prowadzenla
dztałan, przewodniczqcy obrad, moze wprowadzic tajność tych obrad.

7. Dokutnentami działan i prac zespołu gminnego S4:.

l ' Protokoły z posiedzen zespołU wraz z załqcznikami w postaci:

a) porz4dku obrad'

b) wykazu osob uczestniczących w posiedzeniu,

c) treści ustalen podjętych na posiedzeniu'

d) dokumentow i materiałow przygotowanychprzed iw trakcie posiedzenia.

2. Anahzy, oceny i opinie.

3. Inne niezbędne dokumenty do działan i pracy zespołu.
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