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Zarządzenie Nr 0050l12il20l7
Wójta Gminy Krupski MĘn

z dnia l0 października 2017 roku

w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Za rząl)zania Kryzysowego

Na podstawie art. 19 ust. 4, 5,6 i'1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 loku o zarzałfzanll
kryzysowym {Dz.l). z 2017 roku, poz. ż09 ze zm.) oraz u, związku z art. 7 ust. l pkt l4 ustawv z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z2017 r, poz. 1875 ze zm)

nr l ądz am - co nastepu_ie:

§1
W celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań *, zakresie zarządzania kryzysowcgtl w

Gminie Krupski Mł_vn, powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego zwany dalej ,,Zespołem'.
.jako organ opirriodawczo-doradczy rłłaścirł,y w sprawacIr inicjowania i koordynowania działań ł,
zakl e s te zar ząd zan i a kryzys owego.

§2
Do zadań Zespołu naleĄ,:
1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących nlieć wŃw na bezpieczeństrvo

publiczne i prognozowanie Ęch zagrożeń;
2. Przygotowanie propozyoji działań i przedstawienie Wójtowi Gminy lvniosków dotyczących

wykonania, zmiany lub zaniechania działań u_jętych w Planie Zarządzanla Kryzysowcgtl:
3. Przekazvwanie do rviadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami
4. Opiniowanie Planu Zarząd,zaniaKtyzysorvego Gminy Krupski Młyn;

§3
l , W skład Gmirrnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą:

- Wójt Gmin), - przewodnicący zespołu;
- Sekretarz Gminy zastępca przewodniczącego zespołu;

Członkowie zespołu:
- Skarbn ik Gminl.
- Inspektor ds. obronnych. obrony cyrvilriej, zarządzania kryzysowego-
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniolł,ej,
- Kierorvnik Ref-eratu Inwestycji, Budoł,nictwa, Geodezji, Ro|nictrł.a. Leśnictwa_

Gospodarki Gruntami i Ochrony Srodowiska.
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Prezes oSP w Potępie,
- Naczelnik OSP w Potępie,
- Prezes OSP w Krupskim MĘnie.
- Nacze|nik OSP w KrLrpskim Młyrrie

2, W posiedzeniach Zespołu na prawaclr członka biorą ldz.iał vyznaczeni przez
Przewodniczącego, w zależności od potzeb przedstawiciele służb, inspekcji, jednostek
organizacyjnych urzędu gminy. społecznych organizacj i oraz kierownicv referatórł,urzedu.

3. W skład Zespołu mogą wchodzić inne osoby zaproszonc przez Wóita Gminy,

§4
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.



§5
Organizację i tryb pracy Zespohr określa ,,Regulamin Gminnego Zespołl Zarządzania Kryzysor.r,ego"
stanowiący załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

§ó
Funkcjonolvanie Zespołu finansowane jest z budżetu gminy. Członko,1ł,ie Zespołu nie otrzymują
dodalkorvego wyn agrodzenta za udział w jego pracach.

§7
'I'raci moc zarządzenie nr 0l52l,l0/10 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia l'7 maja 2010 r. w sprawie
powołania Gminn ego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§8
Zarządz,enie wchodzi w życie z dniern podpisania.
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ZATWTERDZAM:

Za]acnik Nr l do Zarża,dzenia Nr 0050/]25/20]7
WóJta Gm iny 7 dn ia ] 0 p ńtlzleńika 2011 l .

REGULAMIN
GM|NNEGO ZESPOŁU

ZAMĄDZAN lA KRYZYSOWEG O



Regulamin
Gminnego Zespoltl Złlządzania Kryrysowego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Regulamin określa skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy Gminnego Zespołu Zarządzania

Kryzysowego-

2. llekroć u, Regulaminie _jest mowa o:

a) Zespole .- należy przez to rozumieć Gninny Zespół Zarądzania Kryzl,sowego.

b) Przervodn iczącym Zespołu należ1 przez to rozumieć Wójta Gminy,

c) Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego - należy przez lo rozumieć dokument
opracowywany przez Zespół ds. Obronnyclr i Zarz,ądzania Kryzysowego Lrrzędu gminy w
l(rupskim Młynie, składający się z planu głównego, procedur reagoł,ania kryzysowego i

załącznikórv furrkcjonalnych planu głównego.

3. Zespół wykorruje zad,ania z załsesl zarządzania kyzysowego. Przez zarządzan ie kryzysorve
naleĄ rozumieć działalność organów administracji publicznej będące elementem kierołania
bezpieczeństwem narodowym, które polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym.
przygotowaniu do przejrnowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanyclr działań, reagowaniu
w przypadku rvystąpienia sluacji kryzysorłych oraz na odtwarzaniu intiastruktury lub
przyrłróceniu jej pierwotnego charakteru,

§2
1 . Zasięg rerytorialny działania zespołu obejmuje obszar Gminy Krupski Młyn.
2. Zespół działa na podstawie:
a) Ustawy z dnla26 krvietr-ria 2007 roku o zarządzaniu kryzyso,iłym (Dz.U.z2013 r., poz. ll66);
b) Zarządzenia Nr 0050/12512017 z dnia 10,10.20i7 r w sprawie powołania Gminnego Zespołu
Z ar ządzan i a Kly z}. sowe go.

Rozdzial lI
Siedziba pracy Zespołu

§3
Siedzibą prac Zespołu jest budynek Urzędu Gminy Krupski Młln przy" ul. Krasickiego 9.

42-693 Krupski MĘn.

Rozdział lll
Zadania i tryb pracy Zespołu

§4
Do zadań Zespołu naIeży w- szczególności:

l ) ocena rvystępujących i potencjalnych zagrożeń rnogących nlieć wpl1-1ł, rra bezpieczeirstwo
publiczne i prognozowanie tyclr zagrożeń,

2) przygotorł,yłvanie propozycji dzialań i przedstawianie Wójtowi wniosków dotyczących
wykonania, zmiany lrrb zanięchania działań Lrjętych w Gminnym P|anie Zarządzania
Kryzysowego,



3) przekazlr,vanie do wiadomości publicznej inforrnac_ji związanych z zagrożeniami,
.1 ) opiniowanie P Ianu ZarzElzani a Kryzysowego.

5) wykonywanie innych zadań z zakesu zaaądzania kryzysowego zaproponowanych przez
Przewodniczącego, członków Zespołu lub w prąpadku zaistnienia sytuacj i kryzysowej.

§5
l. Do zadań Przervodniczącego Zespołu należy w szczególności:

J) inicjowanie i organizowanie prac Zespołu.

2) ustalanie przedmiotu i tenlinu posiedzeń,

3) zapraszanie i zawiadamianie o terminie posiedzeń,

4) przewodniczcnie posiedzeniom,

5) zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami Zespołu.

2- Zadania. o których mowa w pkt.] Prżewodniczący Zespołu może powierzyć Zastępcy
Przelł,odniczącego.

§6
l, Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego,

ż. Zespół obraduje w składzie zaproponorł,anym każdorazowo przez Przewodniczącego lub przez
Zastępcę Przewodniczącego. Na posiedzenia mogą być zapraszane osoby nie będące członkarni
Zespołu,

3. Posiedzeniami Zespołu kieruje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego w przypadku
zaistnienia okoliczności uniemożliwiających mu spralłowanie tej funkcji.

4. Posiedzeriia Zespołu odbywają się w przypadku możliwości pojawienia się lub wystąpienia
sytuacji kryzysoweJ atakżew zależności od potrzeb.

Rozdzial IV
DokumenĘ dzialań i prac Zespołu

§7
Dokumentanri działali iprac Zespołu są:

a) Plan Zarząd:ulnia Knrysowego Gminy Krupski MĘn,
b) projekty decyzji, zarządzeń Wójta,

c) analizy, prognoł-. opinie, wnioski, fapoĄ- i sprawozdania opracowywane i przedkładane przez
członków Zespołu w czasie lub na potrzeby posiedzeń,

d) opinie do Planu Zarządzania Kryzysowego, a także propozycje działń oraz wnioski dotyczące
wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Planie.

e) informacje związane z zagrożeniami przekazylvane do wiadomości publicznej,

i) protokoły z posiedzeń.

g) inne niezbędlle dokumenty do działań i prac Zespołu.

Rozdzial V
Obsługa i koszĘ z,łiązane z obsługą Zespołu

§8
1. Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapervnia Zespół ds. Obronnych i Zarządzania

Kryzysorvego.



J.

4.

2. Koszty zwięane z obsługą i działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu Urzędu Gminy rv
Krupskim Młynie.
W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadń
własnych z zakres u zarządzania kryzysowego,

Na dofinansowanie zadań własnych z zakesu zatądzania kryzysowego gmina może otrzymać
dotację celkową z budżetu państwa.

Rozdział VI
Funkcjonowanie Zespołu w trybie całodobowych dyżurów,

§9

1. Urząd Gminy Krupski Młyn nie posiada Gminnego Centrum Zarądzania Kryzysowego jak
również nie organizuje całodobowego dyżuru z wyjątkiem sytuacji kryzysowych.
2. Obieg informacji dla potrzeb pracy Zespołu w syuacji kryzysowej realizuje się poprzez:
a) w godzinach pracy urzędu przez pracownika sekretariatu,
b) po godzinach pracy i w dni wolne przez całodobowy dyżur, organizowany na bazie sekretańatu i
pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn.

3. Do zadań całodobowego dyżuru należy:
a) przyjmowanie komunikatów, informacji i przekazywanie ich do kierownictwa oraz członków
Zespołu,
b) wymiana irrformacj i doĘcących zaistniaĘch sytuacji z sąsiednimi gminami, PCZK, WCZK oraz
jednostkami organizacyjnymi zaangażowanymi w działania,
c) przekazyrłanie do wykonawców decyzji przewodnicącego zespołu i ustaleń podjętych na
posiedzeniu Zespołu,
d) dokumentowanie praz poprzez prowadzenie dziennika działń-

4. Zabezpieczenie warunków socjalno-bltowych dla członków zespołu pełniących całodobowy dyżur
w sytuacjach nadzwycza1nych organizuje zastępca przewodniczącego.


