
 

 

 

KA.0050.61.2014 

ZARZĄDZENIE Nr 61/2014 

WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia 06 maja 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia do użytku „Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią 

Gminy   Wręczyca Wielka. 

 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn.zm.) oraz art. 19 ust. 1 i ust. 2 

pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2013 r., 

poz.1166) i   art. 88a ustaw z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 

145 z późn.zm.) 

 

zarządzam, co następuje: 

  

§ 1 

Wprowadzam do użytku „Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią  Gminy Wręczyca 

Wielka, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi w Referacie Spraw Obywatelskich. 

 

§ 3 

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                             Wójt Gminy 

                                                                    /-/ Henryk Krawczyk 
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                                                                                        Załącznik  

                                                                                  do Zarządzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

                                                                                  Nr 0050.61.2014 z dnia 06.05.2014 r.   
 

 
 

 
 
                                                                  

 

 

 

 

PLAN  OPERACYJNY  OCHRONY 

PRZED POWODZIĄ GMINY 

WRĘCZYCA WIELKA 
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I. Część ogólna 

 
 1. Cel i założenia Planu 

 
„Plan operacyjny ochrony przed powodzią Gminy Wręczyca Wielka” - zwany dalej 
Planem - stanowi jedno z podstawowych narzędzi Wójta Gminy Wręczyca Wielka oraz 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas działań  w przypadku wystąpienia 
powodzi na skalę wymagającą koordynacji akcji ratowniczej i  zaangażowania w nią sił i 
środków powiatowych i wojewódzkich .   
Plan stanowi formę aneksu funkcyjnego „Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Wręczyca 
Wielka” i nie zawiera tych procedur  postępowania, które opisano lub powinny być opisane 
w pozostałych aneksach funkcyjnych oraz w formie odrębnych planów. W szczególności 
dotyczy to procedur postępowania niezależnych od charakteru zagrożenia (np. łączność, 
ewakuacja, pomoc społeczna, itp.) jak i działań specjalistycznych podejmowanych zgodnie z 
własnymi planami przez Państwową Straż Pożarną, Policję, wojsko, pozostałe inspekcje i 
straże, organy administracji publicznej a także pozostałe jednostki organizacyjne będące 
uczestnikami działań ratowniczych. 
Plan ma zastosowanie do działań operacyjnych w fazie reagowania, jednak w przypadku 
lokalnego zagrożenia powodziowego nie ma takiego zastosowania. 
Plan określa w szczególności: 
1) funkcje poszczególnych organów zapewniających właściwe prowadzenie działań, 
2) zasady prowadzenia działań ratowniczych przez różne rodzaje służb, 
3) zasady współdziałania różnych szczebli administracyjnych, w zależności od skali 

powstałego zagrożenia, 
4) zasady dokumentowania przeciwpowodziowych działań operacyjnych. 
 

1. Podstawy prawne 
 
Regulacje prawne dotyczące opracowywania planu przeciwpowodziowego zostały ujęte w  
ustawach - ustawie prawo wodne, ustawie o stanie klęski żywiołowej, ustawie o 
zarządzaniu kryzysowym oraz ustawie o samorządzie gminnym. 
 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - art. 88a  :  
         „Ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej 
         i samorządowej”. 

 Ustawa o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.) w 
art. 8 ust. 1 mówi, że w czasie stanu klęski żywiołowej wprowadzonej tylko na 
obszarze gminy działaniami prowadzącymi w celu zapobieżenia klęski żywiołowej lub 
ich usunięcia kieruje wójt. 

  Ustawa art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
 kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166) : 

          „Do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy: kierowanie 
          działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i  

           usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy”. 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Art. 31a cyt.: 
„Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje 

           pogotowie i alarm przeciwpowodziowy”. 
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2. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym: 
 

a) powódź – to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, 
kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego 
zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludzi lub 
mienia  - (art. 9 ust.1 pkt.10 ustawy prawo wodne). 

 
b) katastrofa naturalna – to zdarzenie związane z działaniami sił natury               w 

szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, 
intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych 
temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i 
morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników,    
chorób roślin i zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działań innego żywiołu  
- (art.3 ust.1 pkt.2 ustawy o stanie klęski żywiołowej).  

 
c) klęska żywiołowa (według art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o stanie klęski żywiołowej 

Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.) to katastrofa naturalna lub awaria 
techniczna, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w 
wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona 
mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we 
współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji 
działających pod jednolitym kierownictwem. 

    
d) lokalne zagrożenie powodziowe – to sygnalizowana komunikatami               z 

Instytutu Meteorologii  i Gospodarki Wodnej możliwość wystąpienia powodzi lub 
zdarzenie powodziowe o skali i  zasięgu, dla których rutynowe czynności ratownicze 
podejmowane samodzielnie przez organy samorządowe gminy                         i 
powiatu, jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Zarząd Melioracji               
i Urządzeń Wodnych – są niewystarczające dla utrzymania bezpieczeństwa ludzi                  
i zabezpieczenia mienia  przed stratami na znaczną skalę.  

       
e) wezbranie - wzrost stanów wody  (w rzece, jeziorze lub na morzu), do momentu 

         kulminacji, od której zaczyna się powolny spadek, wezbrania są wywoływane 
         wzmożonym dopływem wody do koryta lub jej spiętrzeniem. 
 

f) stan ostrzegawczy - jest to stan, który zwraca uwagę na zagrożenie powodziowe i 
zmusza do częstszego odczytywania stanów na posterunku wodowskazowym. 

         Najczęściej jako stan ostrzegawczy przyjmuje się stan o 10 cm niższy od poziomu 
         wody brzegowej. Meldunki o przekroczeniu stanu ostrzegawczego są podstawą do 
         ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. 
 

g) stan alarmowy – jest to na ogół przekroczenie poziomu wody brzegowej                    
i oznacza zagrożenie powodzią dla obszarów zagospodarowanych i budowli wodnych. 
W takiej sytuacji odczyty stanów muszą być wykonywane                            z 
częstotliwością 1-2 godzin. Przekroczenie stanu alarmowego  jest sygnałem do 
zarządzenia alarmu powodziowego.   
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3. Zasady aktualizacji planu 

Plan jest na bieżąco aktualizowany w ramach potrzeb, w szczególności przy wystąpieniu 
zmian osobowych i teleadresowych oraz w przypadku wystąpienia zmian stanu 
przedstawionego w planie. Każda aktualizacja planu odnotowana jest w "Arkuszu 
aktualizacji planu" znajdującym się na początku dokumentu. 

Aktualizację planu przeprowadza się na podstawie: 
a) ustaleń z posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  
b) pisemnego wniosku lub pisemnej informacji o zmianie danych zawartych w   

załączeniach do planu. 
Dokumenty, stanowiące podstawę aktualizacji są dołączane do planu jako załączenia części 
ogólnej o numeracji, zgodnej z liczbą porządkową "Arkusza aktualizacji planu" 
odpowiadającą wprowadzeniu zmiany. 
 

4. Adresaci planu. 
 
Plan zapewnia koordynację działań podejmowanych przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka 
przy pomocy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, adresowany jest do wszystkich 
zainteresowanych, w szczególności osób biorących udział w działaniach a także jednostek 
organizacyjnych Urzędu Gminy, ochotniczych straży pożarnych Komisariatu Policji we 
Wręczycy Wielkiej.    
W przypadku wystąpienia realnego zagrożenia powodziowego lub powodzi o skali 
wymagającej działań koordynacyjno-ratowniczych, Wójt Gminy w porozumieniu z Gminnym 
Zespołem Zarządzania Kryzysowego, Wójtami Gmin sąsiednich oraz Wojewódzkim Centrum 
Zarządzani Kryzysowego w Katowicach podejmuje decyzję o wprowadzeniu planu. 
 
Uczestnikom działań przeciwpowodziowych właściwe fragmenty planu są przekazywane w 
przypadku wystąpienia realnej groźby powodzi na dużą skalę oraz w innych uzasadnionych 
potrzebach. 

 

5. Wykaz zadań realizowanych podczas akcji przeciwpowodziowej 
przez: 

1) Straż Pożarną: 

a) przyjęcie zgłoszenia, 
b) przekazanie informacji do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, policji, 

pogotowia ratunkowego i władz lokalnych, 
c) oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych działań ratowniczych, 
d) oświetlenie terenu akcji ratowniczej i zasilanie urządzeń energią elektryczną, 
e) organizacja łączności na terenie akcji, 
f) ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia, 
g) dostarczanie żywności i wody pitnej (zadanie dla OSP), 
h) ratowanie ludzi, udzielanie pomocy przedlekarskiej, 
i) ograniczenie rozlewisk i przecieków, 
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j) odwadnianie obiektów (wypompowywanie wody z budynków mieszkalnych, 

gospodarskich i obiektów użyteczności publicznej, usuwanie zatorów tworzonych przez 
spływające drzewa, korzenie i gałęzie), wyławianie topielców, 

k) zabezpieczenie logistyczne ratowników. 
 
2) Policję: 
a) przyjęcie zgłoszenia, 
b) alarmowanie i przekazywanie informacji ludności o występującym zagrożeniu 

powodziowym, 
c) monitorowanie terenów zagrożonych powodzią, 
d) udostępnianie środków łączności dla potrzeb kierowania działaniami innych organów i  

służb ratowniczych, 
e) zabezpieczenie mienia ewakuowanej ludności i pomoc przy ewakuacji ludności, 
f) organizowanie patroli zapobiegających „szabrownictwu”, 
g) lokalizowanie miejsc newralgicznych na drogach i ich zabezpieczanie, 
h) organizowanie objazdów drogowych miejsc i rejonów zatopionych i zagrożonych, 
i) zapewnienie dojazdu i wyjazdu ekipom i jednostkom ratowniczym, 
j) kierowanie ruchem na drogach przemieszczania się ludności i pilotowanie pojazdów z 

ewakuowanymi, 
k) udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej przed przybyciem pogotowia ratunkowego 

w przypadku jeśli funkcjonariusze posiadają odpowiednie przeszkolenie,  
l) informowanie środków masowego przekazu o występujących zagrożeniach                   i 

utrudnieniach. 
 
3) Wojsko: 

Na wniosek Wójta przekazuje się informację o potrzebie użycia wojska do PCZK, które 
przekazuje zapotrzebowanie do WCZK. 
 
a) Ochrona obiektów i rejonów przed spływem lodów i zatorami lodowymi oraz 

prowadzenie akcji ratunkowo – ewakuacyjnej i prac pomocniczych, zgodnie                      
z „Planem głównym udziału Sił Zbrojnych w akcji przeciwpowodziowej na                   
rok .....”, 

b) ewakuacja ludności z zatopionych i zagrożonych powodzią obszarów, 
c) ewakuacja mienia, urządzeń i zwierząt, 
d) dostarczanie żywności, środków medyczno – sanitarnych i paszy dla zwierząt, 
e) pomoc medyczna – przedlekarska, 
f) przygotowanie rejonów zakwaterowania dla poszkodowanych,  
g) oczyszczanie obiektów infrastruktury drogowej z naniesionych zanieczyszczeń, 
h) pomoc poszkodowanym w przywracaniu funkcji użytkowej mieszkań i obiektów 

gospodarczych oraz użyteczności publicznej, 
i) wypompowywanie wody z zalanych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej 

oraz piwnic, 
j) odkażanie terenów i budynków w rejonach dotkniętych powodzią, 
k) istnieje możliwość odbudowy zniszczonych mostów. 
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6. Charakterystyka i analiza zagrożeń powodziowych na terenie 

gminy 

 

1) Charakterystyka geograficzna 
 

Gmina Wręczyca Wielka położona jest w północno zachodniej części województwa 
śląskiego. Zajmuje powierzchnię 148 km ², co stanowi ok. 1,2 % powierzchni województwa 
śląskiego (12309 km ²) i 16,6 % powiatu kłobuckiego (889 km ²). 
Graniczy z następującymi gminami : 
od północnego- wschodu z Miastem i Gminą Kłobuck, 
od południowego- wschodu z Gminą Blachownia, 
od wschodu z Miastem i Gminą Częstochowa, 
od południowego- zachodu z Gminą Herby, 
od zachodu z Gminą Panki. 
 
W skład gminy Wręczyca Wielka wchodzi  28 sołectw skupiających 26 miejscowości z liczbą 
mieszkańców: 
 

1. Bieżeń  822 

2. Borowe 1051 

3. Bór Zapilski  379 

4. Brzezinki  105 

5. Czarna Wieś  574 

6. Długi Kąt  485 

7. Golce 364 

8. Grodzisko 733 

9. Hutka 624 

10. Jezioro 394 

11. Kalej       1743 

12. Klepaczka 417 

13. Kuleje  676 

14. Nowiny 352 

15. Nowa Szalejka 181 

16. Pierzchno 322 

17. Piła Pierwsza 321 

18. Piła Druga 316 

19. Puszczew 676 

20. Szarlejka 803 

21. Truskolasy       1998 

22. Węglowice 350 

23. Wręczyca Mała 640 

24. Wręczyca Wielka       2868 

25. Wydra 177 

26. Zamłynie 308 

 
Ogółem  liczba mieszkańców gminy wynosi : 17679 osób (stan na dzień 31.12.2013 r.) 
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2) Charakterystyka rzek, zbiorników wodnych, urządzeń hydrotechnicznych. 

 
 
Wykaz rzek stanowiących zagrożenie powodziowe: 

Przez teren gminy na odcinku 8 km przepływa rzeka Pankówka, na odcinku 1 km rzeka 
Biała Oksza , na odcinku 4,8 km rzeka Kopka, na odcinku 7 km rzeka Kocinka, na odcinku 5 
km rzeka Szarlejka, na odcinku 6 km rzeka Węglowiczanka. 
 
Zbiorniki wodne, sztuczne i naturalne : 

W miejscowości Piła Pierwsza znajduje się zalew sztuczny na rzece Pankówce o pojemności 
50.000 m 3 , powierzchni 4.45,80 ha. 
 

 

3) Analiza zagrożeń  
 

Zagrożenie powodziowe : 
 

Na terenie gminy należy liczyć się z możliwością wystąpienia zagrożenia powodziowego. 
Zagrożenie to może się zwiększyć do dużego w przypadku długotrwałych opadów deszczu, 
( najczęściej w miesiącach kwiecień, maj i lipiec) oraz powodzie roztopowe ( w miesiącach 
luty – marzec),  które związane są z gwałtownym topnieniem pokrywy śnieżnej przy jeszcze 
zamarzniętym podłożu i charakteryzują się gwałtownym przyborem i odpływem wód 
powierzchniowych, mogą spowodować gwałtowne podniesienie się poziomu rzek ponad 
stan alarmowy (Pankówka) oraz wzdłuż rzeki Szalejki na terenie miejscowości Szalejka z 
uwagi na nieuregulowane koryto rzeki.  

Tereny zalewowe :  

- zalewanie gruntów rolnych- (rzeka Pankówka) miejscowości:  Zamłynie, Piła Pierwsza, 
Grodzisko, Węglowice, Nowiny; 

- zalewanie budynków gospodarskich – (rzeka Kocinka) miejscowosci: Zamłynie (3 bud.), 
Węglowice, Grodzisko; budynków mieszkalnych : Grodzisko. 

     Gospodarstwa zagrożone podtopieniami : 
Lp. Miejscowość  Liczba osób 

zagrożonych 

1.  Węglowice 49 3 

2.  Węglowice 50 4 

3.  Grodzisko, ul. Kłobucka 3 6 

4.  Grodzisko, ul. Kłobucka gospodarstwo 

niezamieszkałe 

5.  Grodzisko, ul. Kłobucka gospodarstwo 

niezamieszkałe 

W przypadku zagrożenia może wystąpić konieczność przeprowadzenia ewakuacji doraźnej 
około 20 osób. Po uszkodzeniu mostów: 2 mosty kołowe : Piła Pierwsza i Grodzisko, 1 most 
kolejowy: Wręczyca Wielka - wyznaczyć objazd oraz materiały i siły niezbędne do szybkiej 
odbudowy zniszczeń. 
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Zagrożenie powodziowe ludności Gminy Wręczyca Wielka 

    
                                         

ZAGROŻENIE POWODZIOWE W  GMINIE Wręczyca Wielka 

  

Miejsca najbardziej zagrożone podtopieniami to: 
budynki mieszkalne na rzece Kocinka w miejscowości 
Grodzisko(3), budynki gospodarcze w miejscowości 
Węglowice (2) i Zamłynie (3).  
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II.   Część organizacyjna  
 

1. Zarządzenia  
 
Wójt Gminy Wręczyca Wielka  wydaje zarządzenia służące koordynacji, usprawnieniu oraz 
udoskonaleniu działań związanych z ochroną przeciwpowodziową, a mianowicie:  
 

1. Zarządzenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie: ogłoszenia pogotowia 
przeciwpowodziowego na terenie gminy Wręczyca Wielka (załącznik nr 1);  

2. Zarządzenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie: odwołania pogotowia 
przeciwpowodziowego na terenie gminy Wręczyca Wielka (załącznik nr 2).  

3. Zarządzenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie: ogłoszenia alarmu 
przeciwpowodziowego na terenie gminy Wręczyca Wielka (załącznik nr 3);  

4. Zarządzenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie: odwołania alarmu 
przeciwpowodziowego na terenie gminy Wręczyca Wielka (załącznik nr 4); 

  

Zarządzenia, o których mowa powyżej włączone zostały do „Planu ochrony 

przeciwpowodziowej Gminy Wręczyca Wielka” jako załączniki. 

 

2. Wykaz kierownictwa Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej 

 

 

Lp Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Adres służbowy 
Tel.  
służbowy 

1. Henryk Krawczyk Wójt Gminy 
Urząd Gminy Wręczyca Wielka 

ul. Sienkiewicza 1 

34/317 00 34 

34/377 84 09 

2. Marianna Liszewska Sekretarz Gminy 
Urząd Gminy Wręczyca Wielka 
ul. Sienkiewicza 1 

34/317 0 245 
34/377 84 01 

3. Barbara Jezior Skarbnik Gminy 
Urząd Gminy Wręczyca Wielka 

ul. Sienkiewicza 1 

34/317 02 45 

34/377 84 08 

4. Janina Warchoł 
po. Kierownika Referatu 

Spraw Obywatelskich 

Urząd Gminy Wręczyca Wielka 

ul. Sienkiewicza 1 

34/317 02 45 

34/377 84 29 

5. Sylwia Ślązak 
Kierownik Ref. Gospodarki 
Gruntami i Ochrony Środ. 

Urząd Gminy Wręczyca Wielka 
ul. Sienkiewicza 1 

34/317 02 45 
34/377 84 23 

6. Małgorzata Krupa 
Kierownik Ref. Gospodarki 

Komunalnej i Inwestycji 

Urząd Gminy Wręczyca Wielka 

ul. Sienkiewicza 1 

34/317 02 45 

34/377 84 24 

7. Halina Gawęda 
Inspektor w Ref. Gospodarki 

Gruntami i Ochrony Środ. 

Urząd Gminy Wręczyca Wielka 

ul. Sienkiewicza 1 

34/317 02 45 

34/377 84 19 

8. Janina Kluba Kierownik GOPS 
Urząd Gminy Wręczyca Wielka 
ul. Sienkiewicza 1 

34/317 02 45 
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3. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

 

 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego jest organem powołanym przez 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia 

działań zapobiegawczych, przygotowawczych, reagowania i odbudowy.  

Zespół Zarządzania działa na polecenie oraz w porozumieniu z Wójtem. 

Współpracuje z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kłobucku 

oraz innymi jednostkami i instytucjami. 

 

W skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  wchodzą : 
 

1.  Szef Zespołu – Wójt Gminy 

 
2.  Zastępca Szefa Zespołu  – Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży 

   Pożarnych 

 
3. Koordynator Zespołu – Sekretarz Gminy 

 
 

4. Dwie grupy robocze o charakterze stałym w składzie : 

I. Grupa Planowania Cywilnego : 

- po. Kierownika Ref. Spraw Obywatelskich, 
- Podinspektor w Ref. Spraw Obywatelskich, 
- Inspektor w  Ref. Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, 
- Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, 
- Inspektor w Ref. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, 
- Podinspektor w Ref. Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,, 
 

II. Grupa Monitorowania Prognoz i Analiz : 

                 -  Inspektor ds. Pozyskiwania Środków Unijnych, 
                 -  Kierownik GOZ we Wręczycy Wielkiej, 
                 -  Właściciel firmy Betoniarskiej w Grodzisku, 
                 -  Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej, 
                 -  Prezes OSP Bieżeń, 
                 -  Naczelnik OSP Wręczyca Wielka, 
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5. Trzy grupy o charakterze czasowym w składzie : 

 

I. Grupa Operacji i Organizacji Działań : 

 Podinspektor w Ref. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,  
 Lekarz Weterynarii, 
 Podinspektor w Ref. Gosp. Gruntami i Ochrony Środowiska , 
 Podinspektor w Ref. Spraw Obywatelskich, 
 Właściciel Zakładu Robót Drogowo-Budowlanych, 
 Referent Inkasent UG Wręczyca Wielka. 

 
           II. Grupa Zabezpieczenia Logistycznego : 
 

- Skarbnik Gminy, 
- Księgowa GOPS, 
- Pracownik socjalny GOPS. 

 
          III. Grupa Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno-Bytowej : 
                     

- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
- Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty, 
- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. 

 

 

 

 

Skład osobowy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Wręczycy Wielkiej. 

Nazwisko i imię Funkcja w 
GZZK 

Miejsce pracy Telefon  

    służbowy              prywatny 

Krawczyk Henryk Szef GZRK UG Wręczyca Wielka 3170034  

601564545 

3170035  

 

Tukaj Aleksander Zastępca Nieaktywny zawodowo - 
emeryt 

-------------- 3181008, 
504207346 

Marianna Liszewska Koordynator 

Zespołu 

UG Wręczyca Wielka 3170045 3170379 

605277569 

Grupa Planowania 

Cywilnego (stała) 

1.Warchoł Janina  

2.Bednarek Elżbieta 

3.Gawęda Halina 

4.Krupa Małgorzata 

5.Borecki Jarosław 

6.Majer Zofia 

 

Członkowie  

 

 

UG Wręczyca Wielka 

UG Wręczyca Wielka 

UG Wręczyca Wielka 

UG Wręczyca Wielka 

UG Wręczyca Wielka 

UG Wręczyca Wielka 

 

 

3170245 

3170227 

3170245 

3170227 

3170227 

3170245 

 

 

3199042 

609570315 

3170483,509905083 

3100069,506343187 

660940123 

888867834 
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Nazwisko i imię Funkcja w 
GZZK 

Miejsce pracy Telefon  

    służbowy              prywatny 

Grupa Monitorowania, 

Prognoz i Analiz 
(stała) 

1.Buchliński Maciej 

2.Oczkowski Wojciech 

3.Winecki Wiesław 

4.Wróbel Robert 

5.Chrząstek Wiesław 

6.Staszczyk Ryszard 

Członkowie  

 
 

UG Wręczyca Wielka 

Gminny Ośr. Zdrowia 

Cegielnia Winecki Grodzisko  

Komisariat Policji W.W. 

Nieaktywny zawodowo - 
emeryt 

-------------- 

 

 

3170245 

3170227 

3170758 

3109202,208 

-----------------

--------------- 

 

 

660137911 

3170547 

607436161 

798031065 

3193854,669197628 

3170370,781780132 

Grupa Operacji i 
Organizacji Działań  

(czasowa) 

1.Sołtysiak Waldemar 

2.Hatys Eugeniusz 

3.Kamińska Agata 

5.Majchrzak Przemysław 

6.Tomala Rafał 

 

7.Spotoń Jerzy 

 

 

Członkowie 

 

 

 

UG Wręczyca Wielka 

Lecznica Zwierząt W.W. 

UG Wręczyca Wielka 

UG Wręczyca Wielka 

Zakład Remontowo-

Budowlany Wręczyca Mała 

UG Wręczyca Wielka 

 

 

 

3170245 

3170151 

3170245 

3170245 

------------ 

 

3170245 

 

 

 

3170266,501485246 

---------- 

3194093,609287324 

3170778,885207896 

696017369 

 

3170713,697700745 

Grupa Zabezpieczenia 

Logistycznego 

(czasowa) 

1.Jezior Barbara 

2.Grzybowska Urszula 

3.Matyja Elżbieta 

 

Członkowie 

 

 

UG Wręczyca Wielka 

GOPS Wręczyca Wielka 

GOPS Wręczyca Wielka 

 

 

3170245 

3192466 

3192466 

 

 

660458851 

664279870 

693291179 

Grupa Opieki 
Zdrowotnej i Pomocy 

Socjalno - Bytowej 

(czasowa) 
1.Kluba Janina 

2.Kudła Zenon 

3.Kała Andrzej 

 

Członkowie 

 

 

 

GOPS Wręczyca Wielka 

GZE-AO Wręczyca W. 

GOK  Wręczyca Wielka 

 

 

 

3192466 

3170022 

3192400, 

3192424 

 

 

 

696017783 

3170103,785937891 

3170117 
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III.  Część operacyjna 

     1.  Charakterystyka rodzajów działań 

Działania przeciwpowodziowe w fazie reagowania podejmuje Wójt Gminy Wręczyca Wielka 

a w przypadku występowania zjawisk powodziowych o większej skali wymagających 

koordynacji Starosta Kłobucki przez służby Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w 

Kłobucku.          

 Prognozowanie polega na przyjmowaniu i analizowaniu zawiadomień a w szczególności: 

 Komunikatów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o stanie obecnym i 

prognozach        o sytuacji hydrometeorologicznej; 

 Informacji o ogłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego stanach pogotowia i 

alarmu przeciwpowodziowego; 

 Informacji o działaniach przygotowawczych i ratowniczych w szczególności o 

problemach       w realizacji poszczególnych zadań; 

 Informacji o zagrożeniach powstałych na terenach zalanych; 

 Informacji i poleceń przekazywanych z gmin i powiatów sąsiednich w ramach 

koordynacji działań. 

 Monitorowanie odbywa się poprzez kontrolowanie: 

 Działań przygotowawczych i ratowniczych realizowanych przez siły i służby gmin i 

powiatu; 

 Realizacji zadań powierzonych zaangażowanym w akcje służbom; 

 Przejezdności dróg oraz tras transportowych w celu usprawnienia komunikacji; 

 Obszarów pod kątem wielkości i rodzaju powstałych szkód. 

 

 Analizowanie  danych dotyczących: 

 Efektywności działań ratowniczych; 

 Trafności prognoz, czasu przebiegu, wysokości i zasięgu fali powodziowej; 

 Dokumentacji prowadzonych działań przez podmioty i organizacje uczestniczące; 

 Cząstkowych informacji o sytuacji na obszarze objętym powodzią; 

 Przebiegu akcji przeciwpowodziowej. 
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Ostrzeganie, czyli przekazywanie informacji ustalonym adresatom: 

 O których mowa w punktach prognozowanie, monitoring i analiza; 

 Zarządzeń, decyzji, poleceń, wytycznych otrzymanych od Wójta, Sekretarza oraz 

członków Zespołu Zarządzania. 

 

Zadania realizowane są przez Wójta oraz Zespołu Zarządzania w porozumieniu i współpracy    

z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kłobucku w celu prognozowania, 

monitorowania, analizowania i ostrzegania w odniesieniu do zagrożonego terenu na którym 

prowadzone są działania.    

 

 2. Przeprowadzenie wód powodziowych  

Prowadzenie wód powodziowych dotyczy działań polegających na sterowaniu za pomocą 

możliwych sposobów, przy wykorzystaniu dostępnych środków technicznych, przepływem 

wód wezbranych w taki sposób aby zmniejszyć do minimum obszar zalania terenów 

zamieszkanych, wykorzystywanych na cele gospodarcze i rolnicze, których zalanie 

spowoduje straty materialne oraz spowoduje zagrożenie dla środowiska.   

Działania, o których mowa powyżej realizowane są poprzez:  

- przewidywanie zasięgu zalań w oparciu o aktualną sytuację hydrometeorologiczną i 

prognozy;  

- udział w przygotowaniu danych niezbędnych do skutecznego ostrzegania i 

alarmowania ludności;  

- wykonywanie dodatkowych prac zabezpieczeniowych;  

- ciągły monitoring poziomu wód i wałów przeciwpowodziowych;  

- bieżąca naprawa przecieków i przesiąków oraz w miarę możliwości urządzeń i 

obiektów;  

- po obniżeniu poziomu wód prowadzenie prac naprawczych i zabezpieczających oraz 

nadzór nad usuwaniem wód z terenów zalanych;  

- kierowanie dodatkowymi siłami i środkami przydzielonymi do walki z powodzią  

Powyższe działania prowadzą członkowie Zespołu i inne wyznaczone osoby w 

ramach grupy operacji i organizacji działań  do prowadzenia akcji ratowniczej w 

czasie powstania sytuacji kryzysowej spowodowanej przez powodzie i podtopienia.  
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3.  Akcja ratownicza na zalanym terenie 

Wszelkie czynności prowadzone bezpośrednio przed zalaniem terenu w jego trakcie i po 

jego zalaniu zmierzają do ograniczenia życia i zdrowia ludzi oraz zminimalizowanie strat 

materialnych i zagrożeń środowiska poprzez: 

- ewakuację ludzi i zwierząt z zagrożonego terenu oraz zabezpieczenie majątku 

trwałego; 

- zagwarantowanie ewakuowanej ludności żywności, wody pitnej, warunków 

noclegowych i sanitarnych, pomocy medycznej i psychologicznej, dostępu do 

niezbędnych środków informacji i łączności; 

- gwarantowanie ludności pozostałej na zalanym terenie warunków jak powyżej; 

- zapewnienie pożywienia i odpowiednich warunków bytowych zwierząt 

ewakuacyjnych jak i pozostałych na zalanych terenach; 

- zabezpieczenie dóbr kultury, infrastruktury oraz majątków trwałych; 

- bezpośrednie ratowanie ludzi i zwierząt od zagrożeń; 

- zabezpieczenie uszkodzonych elementów majątku trwałego i infrastruktury; 

- ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych; 

- usuwanie wszelkich zagrożeń spowodowanych zniszczeniami i awariami na terenach 

zalanych celem stworzenia warunków do prowadzenia prac przywracający stan 

sprzed powodzi.  

  

Powyższe działania prowadzą członkowie GZZK i inne wyznaczone osoby  w 

ramach organizacji działań. 

Powyższe działania prowadzą członkowie GZZK i inne  wyznaczone osoby w 
ramach grupy zabezpieczenia logistycznego. 
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4. Zasady ogłaszania i odwoływania stanu pogotowia  

        przeciwpowodziowego oraz alarmu powodziowego. 

1) Stan pogotowia przeciwpowodziowego   

Wprowadza się po przekroczeniu stanów ostrzegawczych na sygnalizacyjnym posterunku 

wodowskazowym. Zasadniczym celem wprowadzenia stanu pogotowia 

przeciwpowodziowego jest poinformowanie ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia, 

dokonanie przeglądu procedur, sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych, a także w 

razie konieczności ich uzupełnienie oraz dokonanie rekonesansu najbardziej zagrożonych 

rejonów oraz przygotowanie sił i środków do ewentualnych działań. W stanie tym 

wprowadza się dyżury w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego. 

2) Stan alarmu powodziowego  

Wprowadza się po przekroczeniu stanów alarmowych na sygnalizacyjnym posterunku 

wodowskazowym i ma na celu zapewnienie możliwości natychmiastowego przystąpienia do 

akcji powodziowej.  

Stan alarmu powodziowego polega na: 

a)  niezwłocznym informowaniu ludności o zagrożeniu; 

b) alarmowym rozwinięciu posiadanych sił i środków oraz utrzymywaniu ich  w gotowości 
do natychmiastowego użycia; 

c) przygotowaniu ludności oraz jej mienia do ewentualnej ewakuacji z rejonów  najbardziej 
zagrożonych powodzią; 

d) monitorowaniu stanów wód oraz wałów przeciwpowodziowych i urządzeń 
hydrotechnicznych. 

 
Ogłaszanie i odwoływanie pogotowia przeciwpowodziowego oraz alarmu 

przeciwpowodziowego wprowadza się zarządzeniem Wójta! 

 Członków Zespołu Zarządzania powiadamia się: 

– osobiście 

– za pomocą telefonów stacjonarnych 

– za pomocą telefonów komórkowych 

 Ludność terenów zagrożonych powodzią powiadamia się poprzez:  

- ogłoszenie informacji w lokalnych środkach masowego przekazu 

- umieszczenie informacji na stronie internetowej UG Wręczyca Wielka 

- umieszczenie informacji na tablicach i słupach ogłoszeniowych  

- przekazanie informacji sołtysom i przewodniczącym osiedli,  

- gońcem 

- telefonicznie   



19 
 

 

 

5.     Zasady zbierania informacji o sytuacji powodziowej na terenie 

        Gminy 

 
1) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego zbiera informacje                               

o zagrożeniu lub sytuacji powodziowej głównie z następujących źródeł:  
 

a) Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

b) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oddział w Krakowie – 
odnośnie warunków pogodowych   i hydrologicznych. 

 
2) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego zobowiązany jest na bieżąco 

 informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego o:  
 

a. wprowadzeniu i odwołaniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego; 
 

b. wprowadzeniu i odwołaniu alarmu powodziowego. 
 

 

6. Zasady współpracy Zespołu Zarządzania z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kłobucku 

Przy realizacji zadań wykorzystuje się głównie środki Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Kłobucku. O działaniach opartych na własnych środkach 

musi być powiadomione Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu podjęcia 

dalszych działań, uzgodnień. Wszelkie informacje i dane związane z powodzią w każdej 

z faz, przekazywane są dyżurnym pełniącym służbę dyżurną, Wójtowi, Sekretarz, 

Zespołowi Zarządzania oraz Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowemu w 

Kłobuck. 

 

 

7. Zadania Kierownictwa i Członków Gminnego Zespołu 
Zarządzania     Kryzysowego: 

 
W oparciu o dane i informacje uzyskane za pośrednictwem WCZK, PCZK  lub z innych 
dostępnych źródeł Kierownictwo i Członkowie Zespołu podejmują następujące działania: 
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1) Szef Zespołu – Wójt Gminy,    
- nadzoruje  i  koordynuje, wg potrzeb  pracę Zespołu, 
- wnioskuje o przydzielenie do akcji ratowniczej dodatkowych sił i środków, 
- uczestniczy w przygotowaniu wniosku o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, 
- współpracuje z samorządami gmin, na terenie których wystąpiła powódź, 
- koordynuje działania podczas prowadzenia akcji przeciwpowodziowej jak i 

ewakuacji ludności i mienia z terenów zagrożonych – w oparciu o Plan Ewakuacji III 
stopnia dla Gminy Wręczyca Wielka, 

- nadzoruje sporządzanie dla PCZK okresowych meldunków, sprawozdań i ocen                
z przebiegu prowadzonych i koordynowanych akcji ratowniczych, 

- współpracuje z organami administracji samorządowej, województwa i innymi 
jednostkami organizacyjnymi - osobiście lub za pośrednictwem Członków Zespołu. 
Ponadto Szef Zespołu podejmuje działania ratownicze i nadzoruje działania 
podległych mu jednostek lub wyznacza kierującego tymi działaniami. 

 
2) Zastępca Szefa Zespołu   - zastępuje Szefa Zespołu podczas nieobecności, 

podejmując działania w jego imieniu. 
 
3) Koordynator Zespołu wraz z Zespołem: 
 

- przygotowują dla Wójta zarządzenia o ogłoszeniu i odwołaniu pogotowia i alarmu 
przeciwpowodziowego,  

- przygotowują dane mogące stanowić podstawę wniosku Wojewody                              
o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, 

- koordynują współdziałanie podległych jednostek i grup operacyjnych z innymi 
przydzielonymi do prowadzenia akcji ratowniczej, 

- przekazują PCZK informacje o istotnych działaniach podjętych przez jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz o zdarzeniach 
mogących w istotny sposób wpłynąć na dalszy przebieg działań, z terenów objętych 
akcją ratowniczą,  

- nadzorują działanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności, 
- przygotowują wniosek o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. 

 
4) Pozostali członkowie zespołu realizują zadania: 
     opisane w Zarządzeniu Nr 161/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Wójta Gminy Wręczyca 
     Wielka w sprawie zmiany nazwy i składu osobowego  Gminnego Zespołu Zarządzania 
     Kryzysowego - oraz  w Regulaminie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego     
     stanowiącym załącznik do tego dokumentu.  
 

W przypadku wystąpienia na obszarze Gminy Wręczyca Wielka lokalnego 

zagrożenia powodziowego lub lokalnej powodzi o skali wymagającej działań 

koordynacyjno – ratowniczych decyzję o uruchomieniu GZZK podejmuje 

Wójt Gminy kierując działaniami ratowniczymi i ewakuacją. 
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8. Instrukcja działania dyżurnych wyznaczonych w stanach 

zagrożenia powodziowego. 

 

Przyjmuje się zasadę, że w realizacji zadań wykorzystuje się przede wszystkim techniczne 
środki teleinformatyczne Urzędu Gminy. W przypadku prowadzenia działań w oparciu o 
indywidualne środki łączności, Kierownictwo i Członkowie  Zespołu, informują niezwłocznie 
dyżurnych (wyznaczonych osób) o istocie podjętych działań, uzgodnieniach, ustaleniach 
itp. Wszystkie te informacje są bezwzględnie notowane przez dyżurnych. 
Wszelkie pozyskane dane i informacje, związane z możliwością wystąpienia zagrożenia 
powodziowego oraz zagrożeniami, które wystąpiły podczas powodzi dyżurni przekazują 
niezwłocznie Kierownictwu i członkom Zespołu wg następujących zasad: 
 
1) dane dotyczące: 

 
a) prognoz hydrologiczno-meteorologicznych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej oraz PCZK o możliwych zagrożeniach powodziowych, opadach,  awarii 
urządzeń i budowli hydrotechnicznych, obszarów zalań i strat w infrastrukturze, 
mieniu, zagrożeniach dla ludzi, potrzeb  wsparcia siła i środkami jednostek 
prowadzących akcję ratowniczą dotyczącą ludzi i ich mienia, potrzeb wsparcia 
ludźmi i sprzętem jednostek zabezpieczających przeciwpowodziowe urządzenia 
techniczne i budowle oraz zabezpieczających pozostałą zagrożoną infrastrukturę 
techniczną, dyżurny bądź pracownik do spraw zarządzania kryzysowego przekazuje 
niezwłocznie:   

- PCZK, 
- kierującemu akcją ratowniczą  (PSP, lub Komendantowi Gminnemu ZOSP).  

 
b) zagrożeń epidemiologicznych dyżurny bądź pracownik do spraw zarządzania   

kryzysowego przekazuje niezwłocznie:  
- Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kłobucku.  

 
c) zagrożeń środowiska dyżurny bądź pracownik do spraw zarządzania kryzysowego  

przekazuje niezwłocznie:  
- PCZK, 
- Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej, 
- Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w 

Kłobucku, 
-  
d) Potrzeb w zakresie udzielania pomocy medycznej i socjalnej dla poszkodowanych 

osób dyżurny bądź pracownik do spraw zarządzania kryzysowego przekazuje 
niezwłocznie: 

- PCZK, 
- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, 

 
e) innych zagrożeń i potrzeb niż wyżej wymienione dyżurny bądź pracownik do  spraw  

zarządzania kryzysowego przekazuje niezwłocznie do PCZK. 
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2) GZZK przy pomocy osób    pełniących dyżur: 
a) zbierają w oparciu o dostępne środki łączności dodatkowe dane i informacje, 
b) realizują połączenia telefoniczno-radiowe, 
c) przekazują wskazanym adresatom wytyczne, polecenia, decyzje, 
d) uwzględniają w raportach dobowych dodatkowe  istotne działania wskazane przez w/w 

osoby, 
e) wnioskują o dodatkowe siły i środki niezbędne do zabezpieczenia urządzeń wodnych 

lub usuwania awarii i zniszczeń tych urządzeń, 
f) wykonują inne zadania zgodnie z uzgodnieniami i porozumieniami z Kierownictwem 

Zespołu. 
 

9. Logistyczne zabezpieczenie działań. 
 
1)  Logistyczne zabezpieczenie działań obejmuje wszelkie działania  mające na 

celu stworzenie właściwych, techniczno - zaopatrzeniowych warunków 
doprowadzenia w/w operacyjnych działań przeciwpowodziowych. 

Logistyczne zabezpieczenie działań realizowane jest poprzez: 
a) bieżące rozpoznawanie potrzeb uczestników działań przeciwpowodziowych,               w 

zakresie środków i sprzętu technicznego, niezbędnych do prowadzenia działań 
ratowniczych w terenie oraz zabezpieczenia socjalno - bytowego osób prowadzących w 
terenie akcję ratowniczą, w przypadku gdy ich etatowy sprzęt i wyposażenie jest 
niewystarczające do prowadzenia działań, 

b) organizację pozyskania w/w środków i sprzętu technicznego, 
c) przygotowanie i nadzór transportu w/w środków i sprzętu do miejsc docelowych oraz 

ich dystrybucja, 
d) organizację  transportu i składowania, środków i sprzętu - niezbędnych dla 

poszkodowanej ludności. 
 
2) Magazyn przeciwpowodziowy, ilość sprzętu i środków zabezpieczających.  

 
Magazyn gminny - Urząd Gminy Wręczyca Wielka oraz stan wyposażenia jednostek OSP  

 

Lp. Rodzaj sprzętu 

Ilość sprzętu w szt. 

Gminny magazyn 
przeciwpowodziowy  

 Jednostki OSP  
Razem kol. 

3 do 4 

1.  2.  3.  4.  5.  

2.  

Agregaty prądotwórcze przewoźne: 

- do 5 kW 
- od 5 do 10 kW 

- od 10 do 20 kW 
- od 20 do 100 kW 

 
- 

 
13 

 
13 

- - - 

- - - 

- - - 

3.  Piły (pilarki) spalinowe - 22 22 

4.  

Motopompy pływające do wody czystej 
spalinowe     - z silnikiem benzynowym 

-z silnikiem Diesla 

 
- 

 
8 

 
8 

- - - 

5.  

Pompy do szlamu spalinowe 

- z silnikiem benzynowym 

-z silnikiem Diesla 

 

- 

 

8 

 

8 

- - - 

6.  Geowłóknina [m
2
] - - - 

7.  Worki 760 - 760 

Po za tym w magazynie gminnym znajdują się :  łopata   -  8 szt. , szpadel   -  4 szt. folia budowlana izol. – 
123 m2, gumowce – 12 par. 

 

 Sprzęt  nie ujęty w tabeli a będący na wyposażeniu jednostek OSP pozostaje do dyspozycji Wójta. 
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                  CZĘŚĆ IV - ZAŁĄCZNIKI  

1. Dane teleadresowe  instytucji, służb współpracujących 

a) Instytucje 

 

Lp Nazwa korespondenta Miejscowość 
Numery 

Uwagi 
telefonów faksu 

1 2 3 4 5 6 

1 Śląski Urząd Wojewódzki Katowice 32/ 207 77 77 32/ 251 04 32  

2 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 

Katowice 
32/ 207 71 01; 
      255 21 95 

32/ 207 76 65; 
      256 22 13 

 

3 Zakład Energetyczny w Kłobucku Kłobuck 34/ 310 55 00   

4 Komenda Powiatowa Policji Kłobuck 
34/ 310 92 12; 
      310 92 00; 997 

34/ 310 92 44  

5 Komenda Powiatowa PSP Kłobuck 34/ 317 22 65; 998   

6 ZOZ – Pogotowie Ratunkowe Kłobuck 34/ 317 22 06; 999   

7 Starostwo Powiatowe  

Kłobuck 

34 /310 95 00 34/ 310 95 07 centrala 

8 
Wydział Spraw Obywatelskich i 
Zarządzania Kryzysowego 

34/ 310 06 78;  
      317 36 34 
34/ 310 06 61 

  

9 
Urząd Miejski w Kłobucku  

Kłobuck  34/ 310 01 50 034 /3172661 
e-mail: 

sekretariat@gminaklo
buck.pl  

10 
Urząd Miasta Częstochowy 
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY 

LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH 
Częstochowa 

34 /370 71 00 
34/ 370 78 70 

34/ 370 71 70 
34  378 54 58 

 
 

11 Urząd Miejski w Blachowni Blachownia 34/ 327 04 09   34/ 327 04 61  

12 Urząd Gminy Herby Herby 34/ 357 41 00 34/ 357 41 05  

13 Urząd Gminy Panki Panki 34/ 317 90 35 34/ 317 90 35 wew. 33  

 
 

mailto:sekretariat@bip.klobuck.akcessnet.net
mailto:sekretariat@bip.klobuck.akcessnet.net
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b) POGOTOWIA (ratunkowe, energetyczne). 
 telefony kontaktowe 
 

Lp. Nazwa pogotowia Adres Sposób alarmowania Teren działania 

1. Oddział Pomocy Doraźnej  

w Kłobucku 

42-100 Kłobuck, ul. Staszica 28 999, (034) 317-22-46, 310-02-30 gminy: Kłobuck, 
Wręczyca, Miedźno, 
Opatów, Popów, 
Krzepice, Lipie, Panki, 
Przystajń. 

2. Rejon Energetyczny 

w Kłobucku 

42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 1 991, (34) 310-55-15, 310-55-16 

fax: 310-55-17 

gminy: Kłobuck, 
Krzepice, Miedźno, 
Wręczyca Wielka, 
Opatów, Lipie, 
Przystajń, Panki 

 

 

 

c) SZPITALE 

                                                 telefony kontaktowe najbliższych szpitali 

Lp. Nazwa szpitala Telefon Specjalizacji szpitala/nazwa oddziału 

1. Szpital Rejonowy w Kłobucku (034) 317 28 61 centrala 
317 27 54 
317 33 93 

Wykonuje świadczenia w zakresie lecznictwa 
stacjonarnego. / Oddział wewnętrzny 54 łóżka 
                          Oddział dziecięcy      20 łóżek. 
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d)  OCHOTNICZE  STRAŻE  POŻARNE   

Lp. Nazwa jednostki 

OSP 

  

 Prezes OSP 

 

 

Naczelnik OSP 

          

 

Kierowca OSP 

Łączność  : wszyscy 
radiostacje samochodowe, 
nasobne kanał 22         

 

 1. 

Bieżeń  

ul. Strażacka 4 

Chrząstek Wiesław 

 
 

Halemski 

Przemysław 
 

Chrząstek Janusz terminal GSM, system selekt. 

powiadamiania 

 
 
 
 

 
 
KSRG, terminal GSM 
system selekt. powiadamiania 

 

 

 
 

 

 

 

 

KSRG, ,terminal GSM, 

system selekt. powiadamiania 

 

 
 

 

KSRG, terminal GSM, 

system selekt. powiadamiania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSRG, terminal GSM,  system 

selekt. powiadamiania 

 

 

 

 

 

KSRG, terminal GSM,  system 

selekt. powiadamiania 
 

 
 2.  

Borowe 
ul. Długa 77 

 

Piekarski Julian 
 

Ball Andrzej 
 

Kmieć Tomasz 
 

  
 3. 

Czarna Wieś 
ul. Słoneczna 90 

 

Tukaj Aleksander Kozak Artur 
 

Jędrzejczyk Karol 
 

  
 4. 

 
Długi Kąt  83 

 

 
Praski Wiesław 

 

 
Janik Marek 

 

 
Pawelak Antoni 

 

 
 5. 

 
Golce  20 

 

 
Paciepnik Andrzej  

 

 
Hudy Mirosław 

 

 
Hudy Przemysław 

 

 
 6. 

Grodzisko 
ul. Floriańska 16 

 

 
Wenecki Wiesław  

 
Frączek Henryk  

 

 
Adamik Grzegorz 

 

  

 7. 

Hutka 

ul. Dolna 2 

 

 

Adamik Mariusz 

 

 

Borecki Zbigniew 

 

 

Strzelczyk Łukasz 

 

 

 8. 

Kalej 

ul. Główna 55 

 

Prokopowicz 

Robert 

 

 

Skalik Adam 

 

 

Drosik Henryk 

 

 

 9. 
 

 

Klepaczka 45a   
 

 

Nowak Tomasz 
 

 

Płaza Krzysztof 
 

 

Grzyb Jan 
 

 

10. 

Kuleje  

ul. Długa 12 
 

 

Żerdziński Wiesław 
 

 

Żerdziński Łukasz 
 

 

Żerdziński Łukasz 
 

 

11. 

Nowiny 

ul. Długa 90 
 

 

Czaja Zbigniew        
 

 

Labocha Marcin 
 

 

Wilk Mieczysław 
 

 

12. 
 

Piła 

Piła Pierwsza 68 

 

Bogus Marek 
 

 

Kulej Grzegorz 
 

 

Chłąd Zbigniew 
 

 

13. 
 

 

Pierzchno 29 

 

Drzyzga Paweł  

 

Mańka Waldemar 

 

Klecha Henryk 

 

14. 
 

Szarlejka 

ul. Łukaszewicza 
180 

 

Wcisło Henryk 

 

Wójcik Mieczysław 

 

Franos Roman 

 
15. 

 

Truskolasy 
ul. Rynek 3 

 
Kasprzak Jerzy 

Jankowski 
Krzysztof 

Jankowski 
Krzysztof 

 
16. 

 

Węglowice 
z/s w Puszczewie 

32 

 

Olkisz Bogdan 

 
Pawlikowski 

Tomasz 

 
Włoch Janusz 

 
17. 

 

Wręczyca Wielka 
ul. Śląska 28 

 
Mańczyk Robert 

 
Staszczyk Ryszard 

 
Staszczyk Ryszard 

 
18. 

 
Zamłynie 40 

 
Matuszczyk Jan 

 
Stacherczak Jerzy 

 
Rokosa Jan 
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e) SOŁTYSI  
LP. SOŁECTWO Sołtys 

imię i nazwisko 

1 BIEŻEŃ Szleper Halina  

 

2 BOROWE Bejm Bogumiła 
 

3 BÓR ZAPILSKI Bogus Barbara 

4 BRZEZINKI Włóczyk Wiesława 

 

5 CZARNA WIEŚ Matyja Witold 

6 DŁUGI KĄT Nowak Mirosław 

 

7 GOLCE Kurzacz  Józef 
 

8 GRODZISKO Kęsy Sylwester 

 

9 HUTKA Praszczyk Jacek 

 

10 JEZIORO Wieczorek Irena 
 

11 KALEJ Szczepanik Zofia 

 

12 KLEPACZKA Matyja Leszek 

 

13 KULEJE Kmieć Krzysztof 
 

14 NOWINY Paruzel Małgorzata 

 

15 NOWA SZARLEJKA Brożyna Danuta 

 

16 PIERZCHNO Lewicki Sławomir 
 

17 PIŁA  PIERWSZA Lisek Katarzyna 

 

18 PIŁA  DRUGA Pytel Stefan 

 

19 PUSZCZEW Osiński Tomasz 
 

20 SZARLEJKA Brzezicha Henryk 

 

21 TRUSKOLASY I Oziębała Danuta 

 

22 TRUSKOLASY II Paruzel Andrzej 
 

23 WĘGLOWICE Nicpoń Stanisław 
 

24 WRĘCZYCA  MAŁA Kała Tomasz 

 

25 WRĘCZYCA  WIELKA I Lamik Teresa  

 

26 WRĘCZYCA  WIELKA II Skupień Wiesław 
 

27 WYDRA Woźniak Jerzy 

 

28 ZAMŁYNIE Matuszczyk Jan 

 

 



27 
 

 

 

2.  WZORY Zarządzeń wprowadzających  i odwołujących stan pogotowia 

i alarmu przeciwpowodziowego. 
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         Załącznik Nr 1 

- wzór – 
 

ZARZĄDZENIE Nr ……… 

  WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia ....................... 
 

w sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wręczyca 

Wielka. 

 

   Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2013 r.,  poz. 594 z póź. zm.), zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Ogłaszam z dniem .................................  roku od godz. ....................... pogotowie 
przeciwpowodziowe na terenie gminy Wręczyca Wielka  dla miejscowości  ....................................  
 

§ 2 

Stan pogotowia przeciwpowodziowego obowiązuje do odwołania. 
 

§ 3 

W związku z wprowadzeniem pogotowia przeciwpowodziowego należy w szczególności: 
1. Ogłosić zarządzenie na stronie internetowej Gminy Wręczyca Wielka, na tablicy ogłoszeń 

oraz w sołectwach. 
2. Wprowadzić oraz zaktualizować gminny plan przeciwpowodziowy. 
3. Dokonać przeglądu sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych. 
4. Dokonać rekonesansu zagrożonych terenów oraz na bieżąco monitorować poziom wód. 
5. Przygotować siły i środki do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej. 
6. Zwołać posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierzam Panu/i ......................................... Sekretarzowi Gminy.    

 

   § 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

                                                                                  Załącznik Nr 2 

                                                                                             - wzór – 
 

   ZARZĄDZENIE Nr …………   

  WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia ....................... 

 

w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wręczyca 

Wielka. 

 

   Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594 z późn. zm.) 

 

zarządzam , co następuje : 

 

§ 1 

 

Odwołuję  z dniem ………………………………………. od godz. ……………. pogotowie 

przeciwpowodziowe na terenie Gminy Wręczyca Wielka.  

 

 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
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                                                                                                       Załącznik Nr 3 

                                                                                                     - wzór – 

ZARZĄDZENIE Nr ……… 

WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia................... 

 

w sprawie: ogłoszenia alarmu  przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wręczyca 

Wielka 

 

   Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z  
2013 r.,  poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 88a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.  
z 2012 r.,  poz. 145 z póź. zm.), zarządzam co następuje: 
 

§ 1 

W związku z zagrożeniem powodziowym  ogłaszam z dniem ....................  roku  od godz. ………… 
alarm przeciwpowodziowy na terenie Gminy Wręczyca Wielka.  
 

§ 2 

Stan alarmu przeciwpowodziowego obowiązuje do odwołania. 
 

§ 3 

Zobowiązuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w szczególności do: 
- pełnienia dyżurów w celu zapewnienia alarmowania członków GZZK oraz przepływu 

informacji; 
- monitorowania stanu zagrożenia; 
- informowanie mieszkańców o przewidywanym wzroście wód; 
- zapewnienia dostaw piasku i worków, bazy transportowej i lokalowej w przypadku 

konieczności ewakuacji; 
- przekazanie meldunków do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

 
                                                              § 4 

PCZK w sytuacjach zagrożeń informuje natychmiast Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. 

                                                              § 5 

Wykonanie zarządzenia powierzam Panu/i ......................................... Sekretarzowi Gminy.    

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 
 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                               Załącznik Nr 4 

                                                                                                             - wzór – 

ZARZĄDZENIE Nr …… 

WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia................... 

 

w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wręczyca 

Wielka. 

 

   Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 

r.,  poz. 594 z późn. zm.), 

zarządzam, co następuje : 

 

§ 1 

Odwołuję z dniem ………………………………… roku  alarm przeciwpowodziowy na terenie Gminy 
Wręczyca Wielka 
 

§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
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