
ZARZ^DZENIE NR 62/2016 
Wojta Gminy Zakrzewo 

z dnia 17 listopada 2016 roku 

w sprawie utworzenia Gminnego Zespohi Zarzjjdzania Kryzysowego 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz^dzaniu 
kryzysowym (tekst jednolity Dz. U . z 2013 r., poz. 1166 z pozn. zm.) w zwiazku 
z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U . z 2016 r., poz. 446 z pozn. zm.). zarzadzam, co nastepuje: 

§ 1. W celu zapewnienia prawidlowego wykonania zadan w zakresie 
zarz^dzania kryzysowego, powohije sie Gminny Zespol Zarz^dzania 
Kryzysowego, zwany dalej „Zespolem" jako organ pomocniczy Wojta Gminy 
Zakrzewo. 

§ 2.1. W sklad Zespohi wchodzaj 
1) Artur Nenczak - Wojt Gminy Zakrzewo - Przewodnicz^cy Zespohi, 
2) Jan Bak - Zastepca Wojta - Zast^pca Przewodniczacego Zespohi, 
3) Roman Cwiklinski - Insp. ds. wojskowo - obronnych, dzialalnosci 

gospodarczej i promocji gminy, 
4) Mariola Banaszkiewicz -Insp. ds. komunalnych i gospodarowania 

nieruchomosciami, 
5) Ryszard Sikorski - Insp. ds. wodoci^gowo - kanalizacyjnych, 
6) Michat Zieminski - Insp. ds. rolnictwa i zagospodarowania przestrzennego 
7) Anna Cerak - Inspektor ds. kadr i oswiaty, 
8) Anna Niedzialkowska - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy 

Spolecznej. 
2. W posiedzeniach Zespohi moga_ brae udzial rowniez wyznaczeni lub 
zaproszeni przez Przewodniczacego Zespohi, w zaleznosci od potrzeb 
przedstawiciele shizb, inspekeji, strazy, Gminnych jednostek organizacyjnych, 
spolecznych organizacji ratowniczych oraz przedstawiciele innych instytucji, 
organizacji i stowarzyszen. 

§3 .1 . Pracami Zespohi kieruje Przewodnicz^cy Zespohi, a w razie jego 
nieobecnosci - Zastepca Przewodniczacego Zespohi. 
2. W przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiaj^cych sprawowanie 
obowi^zkow przez Zastepce^ Przewodniczacego Zespohi, Przewodnicz^cy 
Zespohi moze wyznaczyc sposrod czlonkow Zespohi osobe pemia^ obowi^zki 
Zastepcy. 



§ 4. Do zadan Zespohi nalezy w szczegolnosci: 
1) ocena wystepuj^cych i potencjalnych zagrozen mog^cych miec wpfyw na 

bezpieczenstwo publiczne i prognozowanie tych zagrozen, 
2) przygotowywanie propozycji dzialan i przedstawienie Wojtowi wnioskow 

dotycz^cych wykonania, zmiany lub zaniechania dzialan ujetych 
w Gminnym Planie Zarz^dzania Kryzysowego. 

3) przekazywanie do wiadomosci publicznej informacji zwi^zanych 
z zagrozeniami, 

4) opiniowanie Gminnego Planu Zarz^dzania Kryzysowego. 

§5 .1 . Zespol pracuje w trybie posiedzen. 
2. Posiedzenie Zespohi zwohije Przewodniczacy Zespohi, co najmniej raz na pol 
roku lub wg potrzeb - w razie wyst^pienia zagrozenia. W przypadkach 
wymagaj^cych natychmiastowej analizy i oceny zagrozen, koordynacji lub 
kierowania dzialaniami na obszarze gminy, Przewodniczacy Zespohi zarz^dza 
posiedzenie w trybie natychmiastowym. 
3. Z posiedzen Zespohi sporz^dza si$ protokol, ktory zatwierdza 
Przewodniczacy Zespohi. 

§6 .1 . Miejscem pracy Zespohi jest pomieszczenie Nr 9 mieszcz^ce sie 
w budynku Urzedu Gminy w Zakrzewie przy ul. Lesnej nr 1. 
2. Przewodniczacy Zespohi moze zarz^dzic posiedzenie Zespohi w innym 
miejscu niz okreslone w § 6 ust. 1. 

§ 7. Obshige kancelaryjno-biurow^ Zespolu zapewnia Urz^d Gminy 
w Zakrzewie. 

§ 8. Traci moc zarz^dzenie nr 68/2015 Wojta Gminy Zakrzewo z dnia 
2 listopada 2015 roku w sprawie utworzenia gminnego zespohi zarzadzania 
kryzysowego 

§ 9. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

Art, 

\ 


