
 

KA.0050.74.2017 

                                 Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 74/2017           
                                           Wójta Gminy Wręczyca Wielka    

                                                  z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

we Wręczycy Wielkiej. 

               

 

 
   Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 

żywiołowej ( Dz.U. z 2014 r., poz.333 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 4 -7  ustawy z dnia  

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( tekst jednolity Dz.U z 2017 r., poz. 209), 

 

                                           zarządzam, co następuje : 

                                                     

                                                                   §  1 

 
Powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego we Wręczycy Wielkiej, który jest organem 

Wójta w przypadku klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń lokalnych wymagających 

natychmiastowego przeciwdziałania. 

 

                                                                   §   2                                           

 

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 : 

 p. o Kierownika Ref. Spraw Obywatelskich, 

 Podinspektor w Ref. Spraw Obywatelskich, 

 Kierownik Ref. Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, 

 Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, 

 Inspektor ds. dróg w Ref. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, 

 Podinspektor w Ref. Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. 

 

II. Grupa Monitorowania Prognoz i Analiz : 

 Inspektor ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 

 Kierownik GOZ we Wręczycy Wielkiej, 

 Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej,            

 Prezesi jednostek OSP. 
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5. Trzy grupy o charakterze czasowym w składzie : 

 

       I.  Grupa Operacji i Organizacji Działań : 

 Podinspektor ds. wodno-kanalizacyjnych w Ref. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, 

 Lekarz Weterynarii, 

 Podinspektor w Ref. Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, 

 Podinspektor w Ref. Spraw Obywatelskich, 

 Właściciel Firmy Robót Drogowo-Budowlanych, 

 Referent Inkasent UG Wręczyca Wielka. 

 

     II.  Grupa Zabezpieczenia Logistycznego : 

 

 Skarbnik Gminy, 

 Główny Księgowy Urzędu 

 Księgowa GOPS 

 

    III. Grupa Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno-Bytowej : 

                     

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

 Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, 

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. 

 
                                                                    §  4 

 

1. Skład imienny Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego określa Załącznik Nr 1 do  

    niniejszego Zarządzenia. 

2. Miejsce pracy Zespołu mieści się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 

    ul. Sienkiewicza 1. 

 

                                                                     §  5 

 
Zadania Zespołu określa „Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we 

Wręczycy Wielkiej”, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 

                                                           §  6 

 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy Wręczyca Wielka. 

 
                                                                     §  7 

 

Traci moc Zarządzenie Nr 161/2011 Wójta Gminy Wręczyca Wielka dnia 29 grudnia 2011 r.      

w sprawie zmiany nazwy i  składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

we Wręczycy Wielkiej. 

               

                                                                     §  8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

                                                    



                                                                                 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy 

                                                            Nr 74/2017 z dnia  11 sierpnia 2017 r.          

   

Skład osobowy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Wręczycy 

Wielkiej. 

Imię i Nazwisko  Funkcja      

w GZZK 

Miejsce pracy Telefon  

służbowy 

Henryk Krawczyk Szef GZZK UG Wręczyca Wielka 3170034  

601564545 

Mańczyk Robert Zastępca  Działalność gospodarcza 535243067 
 

Liszewska Marianna Koordynator 

Zespołu 

UG Wręczyca Wielka 34/ 3778401 

Grupa Planowania 

Cywilnego (stała) 

1. Janina Warchoł 

2. Elżbieta Bednarek 

3. Sylwia Ślązak 

4. Małgorzata Krupa 

5. Jarosław Borecki 

6. Zofia Majer 

 

 

Członkowie  

 

 

UG Wręczyca Wielka 

UG Wręczyca Wielka 

UG Wręczyca Wielka 

UG Wręczyca Wielka 

UG Wręczyca Wielka 

UG Wręczyca Wielka 

 

 

34/3778429 

34/3778429 

34/3778423 

34/3778424 

34/3778422 

34/3778421 

Grupa Monitorowania, 

Prognoz i Analiz (stała) 

1. Maciej Buchliński 

2. Wojciech Oczkowski 

3. Zbigniew Robak 

4.Prezesi jednostek OSP 

 

 

Członkowie 

 
 
UG Wręczyca Wielka 

Gminny Ośr. Zdrowia 

Komisariat Policji Wręczyca  

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

 
 
34/3778430 

34/3170227 

34/3995612,34/3995613 

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

 

Grupa Operacji i 

Organizacji Działań  

(czasowa) 

1. Waldemar Sołtysiak 

2. Joanna Banasik –  
    Biernacka 
         
3. Agata Kamińska 

5. Przemysław Majchrzak 

6. Rafał Tomala 

7. Jerzy Spotoń 

 

 

Członkowie 

 

 

 

UG Wręczyca Wielka 

Przychodnia Weterynaryjna 
we Wręczycy Wielkiej 

UG Wręczyca Wielka 

UG Wręczyca Wielka 

Zakład Remontowo-Budowlany 
Wręczyca Mała 

UG Wręczyca Wielka 

 

 

 

34/3778441 

518560228 

 

34/3778419 

343778430 

696017369 

34/3778441 



Imię i Nazwisko  Funkcja      

w GZZK 

Miejsce pracy Telefon  

służbowy 

Grupa Zabezpieczenia 

Logistycznego (czasowa) 

1. Barbara Jezior 

2.Sylwia Sękiewicz 

3. Urszula Grzybowska 

 

Członkowie 

 

 

UG Wręczyca Wielka 

UG Wręczyca Wielka 

GOPS Wręczyca Wielka 

 

 

34/3778408 

34/3778404 

34/3192466 

Grupa Opieki 

Zdrowotnej i Pomocy 

Socjalno - Bytowej 

(czasowa) 
1 Janina Kluba 

2. Zenon Kudła 

3. Andrzej Kała 

 

Członkowie 

 

 

 

GOPS Wręczyca Wielka 

ZOPO Wręczyca Wielka 

GOK  Wręczyca Wielka 

 

 

 

34/3192466 

34/3170022 

34/3192400, 34/3192424 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



                                                                                Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy                                                                                                                                                                       
                                                                                 Nr 74/2017  z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

 

Regulamin 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Wręczycy Wielkiej 

 

                                                                   Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwanego dalej Zespołem określa 

    skład Zespołu, jego zadania, tryb pracy oraz zasady funkcjonowania. 

2. Ilekroć mowa w regulaminie o: 

1) Zespół – należy przez to rozumieć Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, 

2) Szef Zespołu  - należy przez to rozumieć Wójt Gminy Wręczyca Wielka, 

3) Zastępca Szefa Zespołu – należy przez to rozumieć Komendant Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Wręczycy Wielkiej, 

4) Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego- należy przez to rozumieć dokument 

składający się z planu głównego, procedur zarządzania kryzysowego i załączników 

funkcjonalnych planu głównego. 

                                                              

§ 2 

 

Zespół działa na podstawie: 

 

1. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz.U z 

2017 r., poz. 209), 

2. Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2014 r., 

poz.333 z późn. zm.), 

3. Zarządzania  Wójta Gminy Wręczyca Wielka we Wręczycy Wielkiej  w sprawie 

powołania Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego we Wręczycy Wielkiej.  

4. Niniejszego Regulaminu. 

                                                         

Rozdział II 

 

§ 3 

 

Zadania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: 

Do zadań zespołu należy: 

1. Monitorowanie zagrożeń i występujących klęsk żywiołowych oraz prognozowanie 

rozwoju sytuacji, 

2. Opracowanie i aktualizowanie planów zarządzania kryzysowego obejmujących fazę 

zapobiegania, przygotowania reagowania i odbudowy, 

3. Realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu zagrożenia lub 

klęski żywiołowej, 

4. Przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej. 
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                                                                      § 4 

 

Do szczegółowych zadań Zespołu należy: 

1.W fazie zapobiegania: 

a) analizowanie i skategoryzowanie wszystkich potencjalnych zagrożeń możliwych 

do wystąpienia na obszarze gminy, 

b) skategoryzowanie i ocena elementów i infrastruktury technicznej, środowiska 

naturalnego oraz grup i środowisk społecznych szczególnie wrażliwych na skutki klęsk 

żywiołowych lub zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej, 

c) analiza i ocena funkcjonujących aktów prawnych pod kątem prawidłowości i  

skuteczności oraz aktualności zawartych w nich rozwiązań prawnych z zakresu 

bezpieczeństwa powszechnego, 

d) monitorowanie i czynny udział w procesie planowania zagospodarowania przestrzennego 

w aspekcie rejonów , obszarów i stref szczególnie podatnych na negatywne skutki klęsk 

żywiołowych lub zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej, 

e) planowanie środków finansowych oraz trybu i źródeł ich pozyskiwania- przeznaczonych 

we wszystkich fazach prac zespołu, 

 f) opracowanie koncepcji pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz 

wykonawstwa zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, realizowanych przez 

instytucje i służby ratownicze, 

g) prowadzenie kontroli i nadzoru nad przyjęciami lub przekazanymi do realizacji 

zadaniami o charakterze prewencyjnym. 

2. W fazie przygotowania: 

a) opracowanie i aktualizowanie Gminnego Planu Zarzadzania Kryzysowego i wszystkich 

jego dokumentów pochodnych, 

b) bieżące monitorowanie stanu organizacji i możliwości rozwinięcia stanowiska 

pracy Zespołu w obiekcie zastępczym oraz awaryjnego ruchomego centrum Kierownictwa, 

c) opracowanie, weryfikacja i aktualizacja rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz 

technicznych z zakresu komunikacji (łączności) pomiędzy wszystkimi ogniwami 

organizacyjnymi systemu zarządzania i reagowania kryzysowego, monitorowania zagrożeń 

 i ich skutków utrzymania w gotowości systemu ostrzegania i alarmowania, 

d) przygotowanie zasad wymiany informacji, ich formy i zakresu w relacjach za 

wszystkimi jednostkami organizacyjnymi zaplanowanymi do udziału w pracach zespołu, 

obejmujących wszystkie fazy pracy zespołu (wszystkie fazy zarządzania kryzysowego), 

e) opracowanie, przyjęcie i wdrożenie procedur w zakresie zwracania się o pomoc 

oraz trybu i zakresu jej udzielenia z poziomu wojewódzkiej administracji rządowej 

oraz szczebla centralnego, 

f) opracowanie, analizowanie i tworzenie zgodnie z potrzebami bieżącymi baz 

danych teleadresowych, materiałowo – sprzętowych, medycznych itp. określających 

wielkość poszczególnych kategorii zasobów ludzkich, środków i materiałów na potrzeby 

prowadzących akcji ratowniczych, oraz zabezpieczenie potrzeb ludności, 

g) planowanie, koordynowanie i udział w realizacji procesu, szkolenie struktur 

reagowania kryzysowego oraz sił ratowniczych, 
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h) przygotowanie warunków i rozwiązań administracyjno – prawnych 

zabezpieczających przyjęcie pomocy humanitarnej dla ludności poszkodowanej, 

 i) określenie zasad działalności informacyjnej z zakresu realizowanych przez Wójta 

 i wszystkie elementy organizacyjne systemu zarządzania i reagowania 

 Kryzysowego przedsięwzięć na rzecz systemu bezpieczeństwa powszechnego w gminie, 

 j)  przygotowanie pakietów aktów prawnych niezbędnych do zabezpieczenia 

 warunków do właściwego kierowania przez Wójta działaniami prowadzonymi w celu   

 zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej i ich usunięcia na obszarze gminy, 

 k) analizowanie przebiegu działań ratowniczych na terenie gminy i poza jej 

 obszarem oraz wyciąganie wniosków zapewniających sprawne i skuteczne prowadzenie 

działań w przyszłości, 

 l) określenie oraz zabezpieczenie potrzeb materiałowo – technicznych i finansowych 

 niezbędnych do realizacji przyjętych zadań. 

 

3. W fazie reagowania: 

a) podjęcie procesu czynnej koordynacji działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych 

prowadzonych przez jednostki organizacyjne zaangażowane w zarządzanie kryzysowe na 

obszarze gminy, 

b) podjęcie pracy w układzie całodobowym pełnym składem zespołu, 

c) uruchomienie wszystkich systemów, struktur ratowniczych i procedur w celu 

zabezpieczenia możliwości realizacji przez Wójta funkcji kierowania w warunkach stanu 

klęski żywiołowej lub zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej na obszarze gminy, 

d) zabezpieczenie procesu stałej, całodobowej wymiany informacji w zakresie 

zagrożeń i podejmowanych (podjętych) działań oraz współdziałanie ze służbami 

(zespołami) innych organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i 

społecznych, 

e) monitorowanie zagrożeń i ich skutków oraz prognozowanie ich do dalszego rozwoju, 

f) wypracowanie optymalnych propozycji decyzji i rozwiązań operacyjno – taktycznych 

mających na celu właściwie i skuteczne wykorzystywanie znajdujących 

się w dyspozycji sił i środków ratowniczych oraz korygowanie przebiegu działań, 

g) korygowanie działań w ramach procesu ewakuacji oraz z zakresu pomocy 

społecznej i humanitarnej, stworzenia doraźnych warunków do przetrwania osób 

poszkodowanych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomoc medyczną i opiekę 

psychologiczną, 

h) wyegzekwowanie na wszystkich poziomach zarządzenia kryzysowego oraz 

uruchomienie na szczeblu punktów informacyjnych dla ludności, 

i) dysponowanie sił i środków na potrzeby akcji ratowniczych ze szczebla powiatowego i 

wojewódzkiego, 

j) wprowadzenie w życie pakietu aktów prawnych niezbędnych do zabezpieczenia warunków 

do właściwego kierowania przez Wójta działaniami 

prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej i ich usunięcia na obszarze 

gminy, 

k) przyjmowanie meldunków i informacji o stanie realizacji poszczególnych zadań, 

l) opracowanie raportu z prowadzonych działań. 
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4. W fazie odbudowy: 

a) nadzorowanie procesu szacowania szkód oraz opiniowanie wniosków uprawnionych 

organów i instytucji o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej 

na usunięcie strat i szkód wywołanych klęską żywiołową, 

b) zapobieganie powstawaniu wtórnych zagrożeń spowodowanych skutkami klęski 

żywiołowej, 

c) zapewnienie dostatecznych warunków egzystencji ludności poszkodowanej, 

d) rozwinięcie systemu pomocy społecznej oraz dystrybucji środków 

pochodzących z pomocy humanitarnej na rzecz ludności poszkodowanej, 

e) wspomaganie systemu służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji ludności 

poszkodowanej, 

f) podjęcie przedsięwzięć skutkujących odtworzeniem sił, środków i zasobów                     

służb ratowniczych do poziomu gwarantującego osiągnięcia ich pełnej gotowości i 

zdolności do działań, 

g) koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć na terenie gminy związanych z 

przywróceniem sprawności infrastruktury technicznej, budowlanej, transportowej, 

łącznościowej, systemu zaopatrzenia ludności, produkcji przemysłowej i usług oświaty i 

wychowania, kultury, 

h) koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć na terenie gminy związanych 

z przywróceniem równowagi i bezpieczeństwa ekologicznego i pierwotnego 

stanu środowiska naturalnego, 

i) opracowanie ocen i opinii i analiz oraz niezbędnej dokumentacji 

sprawozdawczej w celu wypracowania i podjęcia realizowanych wniosków i zaleceń 

mających na celu zmniejszenie w przyszłości podatności gminy, jako całości na negatywne 

skutki klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zagrożenia, 

j) opracowanie wniosków Wójta i wystąpienie o pomoc do Starosty Kłobuckiego i 

Wojewody Śląskiego w zależności od potrzeb. 

Grupy robocze zespołu realizują zadania w ramach wszystkich faz zarządzenia 

sytuacją kryzysową. 

1. Zadania grupy planowania cywilnego: 

1. Określenie wystąpienia miejscowych zagrożeń. 

2. Kategoryzacja zagrożeń. 

3. Opracowanie i aktualizacja zasadniczych elementów planu Zarządzania 

      Kryzysowego. 

4. Analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń. 

5. Tworzenie warunków dla współdziałania różnych podmiotów ratowniczych 

      (umowy, porozumienia). 

6. Opracowanie i uaktualnienie bazy danych. 

7. Przygotowanie i organizacje ćwiczeń. 

8. Określenie i wdrażanie procedur zarządzania kryzysowego. 

9. Wdrożenie procedur planowania cywilnego. 

10. Podejmowanie działań hamujących zdarzenie, ograniczenie zniszczeń i strat. 

11. Opracowanie projektów i zarządzeń  lub decyzji Wójta. 
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     2. Zadania grupy monitorowania prognoz i analiz: 

1. Prowadzenie ewidencji zdarzeń w wypadku uruchomienia grup o  

      charakterze czasowym. 

 

2. Przygotowanie analiz i stanie bezpieczeństwa ludności gminy. 

3. Organizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności. 

4. Organizacja systemu łączności. 

5. Zabezpieczenie logistyczne (sprzętu łączności, alarmowania, zasilania 

      energetycznego, informatycznego itp.). 

6. Opracowanie raportów i analiz dotyczących prognoz rozmiarów 

      zagrożenia, opis zdarzenia, wnioski i propozycje działań. 

 

     3. Zdania grupy operacji i organizacji działań: 

1. Kierowanie akcją ratowniczą, 

2. Przygotowanie planów akcji, operacji, zabezpieczeń itp. Zgodnie z  

      założeniami Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego, 

3. Przygotowanie propozycji decyzji dla Szefa Zespołu, 

4. Koordynowanie działań służb, inspekcji i straży oraz przekazanie im zadań.      

5. Kalkulacji sił i środków. 

6. Dokonywanie oceny zaistniałej sytuacji oraz prognozy jej rozwój. 

7. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji planistycznych, decyzyjnych i  

      sprawozdawczych związanych z podjęciem decyzji przez Wójta. 

     4. Zadania grupy zabezpieczenia logistycznego: 

1. Organizacja zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sił reagujących oraz 

      zabezpieczenie potrzeb własnych zespołu. 

2. Przygotowanie propozycji decyzji i poleceń umożliwiających pozyskiwanie 

      oraz przemieszczanie zasobów niezbędnych do zabezpieczenia prowadzonych 

      działań. 

3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z przebiegu akcji. 

4. Sporządzenie bieżących i okresowych meldunków dla Wójta.  

     5. Zadania grupy opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej: 

1. Wypracowanie propozycji decyzji i poleceń mających na celu 

      zabezpieczenie warunków opieki zdrowotnej i opieki socjalno – bytowej na 

      rzecz ludności poszkodowanej. 

2. Współdziałanie z kierującym (dowodzącym) akcją ratowniczą w celu 

      koordynacji działań związanych z ewakuacją ludności poszkodowanej. 

3. Udzielenie pomocy społecznej dla ludności poszkodowanej. 

4. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dla Wójta (bieżących meldunków). 
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Rozdział IV 

 

§ 5 

 

Zadania członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

1. Do zadań Szefa Zespołu należy: 

1. Ustalenie zmian w regulaminie, 

2. Zatwierdzenie rocznego planu pracy i protokołów z posiedzeń Zespołu, 

3. Zwoływanie w trybie natychmiastowym posiedzeń Zespołu w związku z wystąpieniem 

symptomów lub stanu klęski żywiołowej, 

4. Podejmowanie decyzji i kierowanie organizacją działań ratowniczych, przed, w trakcie 

i po wystąpieniu klęski żywiołowej, 

5. Zatwierdzenie planów szkolenia Zespołu, 

6. Zatwierdzenie uzgodnionych Planów Zarządzania Kryzysowego, 

7. Wydawanie rozporządzeń odnośnie świadczeń osobistych i rzeczowych, 

8. Inicjowanie i organizowanie prac Zespołu, 

9. Zapraszanie na posiedzenia osób na będących członkami Zespołu, 

10. Informowanie przedstawicieli mediów o przebiegu sytuacji kryzysowej, 

11. Sporządzenie rocznych sprawozdań z przebiegu prac Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego. 

                                                             

 

2. Do zadań zastępców Szefa Zespołu należy: 

1. Kierowanie opracowaniem Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy oraz nadzór nad 

opracowaniem planów funkcjonalnych reagowania na poszczególne zagrożenia,                                                                                                             

2. Opracowanie planów rocznych i wieloletnich działań w zakresie zapobiegania skutkom 

klęski żywiołowej oraz powiększenia zasobów sił i środków niezbędnych do 

efektywnego reagowania, 

3. Nadzór nad monitoringiem zagrożeń oraz ich dokumentowaniem, 

4. Wnioskowanie o uruchomienie działania grup roboczych o charakterze czasowym. 

5. Stwarzanie warunków do realizacji podjętych decyzji, 

6. Nadzór nad opracowaniem rocznego planu pracy Zespołu, 

7. Kierowanie opracowaniem dokumentów decyzyjnych, 

8. Zapewnienie sprawnego działania łączności radiowej. 

 

 

Członkowie Zespołu realizują w trakcie jego prac zwoje statutowe zadania i obowiązki. 

Realizacja statutowych zadań przez członków Zespołu ma zapewnić efektywne działanie 

wszystkich jednostek organizacyjnych w  zakresie zapobiegania,  przygotowania oraz 

reagowania i odbudowy w sytuacjach klęski żywiołowej obejmującej jedno lub więcej 

zagrożeń, a także zapewnić współdziałanie z siłami   innych gmin, powiatem i 

województwem. 
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3. Do zadań członków Zespołu należy: 

 

1. Stawiennictwo na każde polecenie Szefa Zespołu, 

2. Ustalenia zastępstwa na czas swojej nieobecności, 

3. Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych dla Zespołu, 

4. Zgłoszenie wniosków w zakresie zagadnień dotyczących zapewnienia 

           odnowy środowiska naturalnego, 

5. Podnoszenie wiedzy i umiejętności w prowadzeniu działań. 

  

Rozdział V 
 

 

 Ogólne zasady funkcjonowania, szkolenia i trybu pracy Zespołu                                    
  

§ 6 

 

1.Zespół działa na podstawie Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Wręczyca Wielka. 

 

§ 7 

 

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef Zespołu, w zależności od potrzeb, jednak 

    nie rzadziej niż jeden raz w roku. 

2. W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji  

    działań ratowniczych Szef Zespołu może w tryb natychmiastowym zarządzić jego 

    posiedzenie w pełnym składzie lub obejmującym od jednej do kilku grup roboczych. 

              

§ 8 

 

1. Zespół pracuje w fazie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy, w celu 

    stworzenia warunków do zapobiegania skutkom klęski  żywiołowej, zdarzenia o 

    znamionach klęski żywiołowej, lub usunięcia ich skutków.                                                 

2. W fazie zapobiegania Zespół podejmuje działania redukujące lub eliminujące 

    prawdopodobieństwo wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia o znamionach klęski 

    żywiołowej albo w znacznym stopniu ograniczającym ich skutki. 

3. W fazie przygotowania Zespół podejmuje działania planistyczne w zakresie sposobu 

    reagowania w warunkach wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia o znamionach  

    klęski żywiołowej, a także zabezpieczenia niezbędnych sił i środków do działań 

    ratowniczych między innymi poprzez organizowanie gier decyzyjnych do skutecznego 

    prowadzenia działań. 

4. W fazie reagowania Zespół podejmuje działania polegające na zapewnieniu 

     lub zahamowaniu zjawisk i zdarzeń wywołujących straty i zniszczenia oraz 

     ograniczenia ich zasięgu. 

5. W fazie odbudowy Zespół podejmuje działanie w celu odtworzenia zdolności 

     do reagowania.  
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§ 9 

 

1. Zespół uruchamiany jest alarmowo przez Szefa Zespołu w wypadku, gdy 

    wystąpiły symptomy lub klęska żywiołowa.                                                                                                                                                        

2.Alarmowanie oraz obieg informacji dla Zespołu organizuje się poprzez Centrum 

 Zarządzania Kryzysowego, Stanowiska Kierowania i dowodzenia służb, Straży i inspekcji  

 a  także dyżury uczestników działań. 

                                            

§ 10 

 

 Posiedzenie Zespołu zwołuje Szef Zespołu: 

1. W trybie zwyczajnym – zgodnie z rocznym planem pracy. 

2. W trybie alarmowym ( nadzwyczajnym) w przypadku wystąpienia 

symptomów lub klęsk żywiołowych. 

  

§ 11 

 

Miejscem posiedzeń Zespołu zwołanym w trybie zwyczajnym jest sala narad Urzędu Gminy 

we Wręczycy Wielkiej, a w trybie alarmowym przez Zastępcę Szefa  Zespołu. 

 

§ 12 

 

O posiedzeniu Zespołu w trybie zwyczajnym Szef Zespołu zawiadamia Członków Zespołu, co 

najmniej na 7 dni przed jego terminem, informując o czasie, miejscu i porządku obrad. 

    

§ 13 

 

O posiedzeniu Zespołu zwołanym w trybie alarmowym (nadzwyczajnym) Szef 

Zespołu zawiadamia członków Zespołu telefonicznie (z natychmiastowym stawiennictwem) 

określając skład osobowy, miejsce i czas rozpoczęcia posiedzenia.  

                                                                                                                                                   

§ 14 

 

Szef Zespołu lub jego zastępcy mogą organizować posiedzenia grup roboczych 

w pełnym składzie (w zależności od wymaganej sytuacji). 

 

§ 15 

 

Członkowie Zespołu pracują na stanowiskach pracy w swoich macierzystych 

instytucjach, a w przypadku wystąpienia symptomów lub klęski żywiołowej w  

miejscu wyznaczonym przez Szefa Zespołu. 
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§ 16 

 

W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej lub innego stanu nadzwyczajnego 

zagrożenie na obszarze gminy, Zespół pracuje w strukturze określonej przez Szefa Zespołu w 

systemie całodobowym. 

 

§ 17 

 

Dokumentami działań i prac Zespołu są; 

 

1. Plan pracy, 

2. Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, 

3. Opinie a także propozycje działań oraz wnioski dotyczące wykonania lub zaniechania 

działań w gminnym planie zarządzania kryzysowego, 

4. Projekty decyzji i zarządzeń Wójta Gminy Wręczyca Wielka, 

5. Analizy, prognozy, opinie, wnioski, raporty i sprawozdania opracowywane i 

przedkładane przez członków zespołu gminnego w czasie lub na potrzeby posiedzeń, 

6. Informacje związane z zagrożeniami przekazywane do wiadomości publicznej, 

7. Protokoły posiedzeń Zespołu i grup roboczych, 

8. Inne niezbędne dokumenty. 
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