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ZARZĄDZENIE NR 22/2010
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 19 kwietnia 2010 r.

w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 
590 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 
142, poz. 1591 z pózn. zm.) 

Wójt Gminy Konopiska zarządza co następuje: 

§ 1. Powołuję Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego, zwany dalej Zespołem 

§ 2. 1. W skład zespołu wchodzą : 

1)Przewodniczący – Wójt Gminy Konopiska 

2)Zastępca Przewodniczącego – Zastępca Wójta Gminy Konopiska 

3)Członkowie Zespołu: 

- Specjalista ds.Zarządzania Kryzysowego 

- Inspektor ds. promocji 

- Komendant Gminny OSP 

- Informatyk 

- Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa 

- Skarbnik Gminy 

- Kierownik referatu gospodarki i rozwoju 

- Komendant Komisariatu Policji 

- Przedstawiciel Komisariatu Policji w Blachowni 

- Podinspektor ds. ochrony środowiska 

- Pełniący Obowiązki Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

- Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

§ 3. 1. Do zadań Zespołu należy w szczególności : 

1)Monitorowanie występujących klęsk żywiołowych na terenie gminy i prognozowanie rozwoju sytuacji, 

2)Realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej, 

3)Opracowanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego, 

4)Przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej, 

5)Realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej, 

6)Tworzenie warunków do realizacji zadań Przewodniczącego w zakresie określenia zadań krajowego systemu 
ratowniczo – gaśniczego na terenie gminy, koordynacji jego funkcjonowania, kontroli wykonywania 
wynikających stąd zadań oraz w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska do 
kierowania tym systemem. 

§ 4. 1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Przewodniczącemu Zespołu sprawowanie swej 
funkcji, pracami Zespołu kieruje zastępca wskazany przez Przewodniczącego. 
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§ 5. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 

2. Przewodniczący może również zwołać posiedzenie Zespołu na wniosek zastępcy lub członków Zespołu. 

3. W przypadku wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń, a w szczególności noszących 
znamiona klęski żywiołowej oraz w przypadku konieczności koordynacji lub kierowania działaniami krajowego 
systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie gminy, Przewodniczący Zespołu może zarządzić posiedzenie Zespołu 
w trybie natychmiastowym. 

4. Alarmowanie członków Zespołu w przypadkach, o których mowa w ust.3 realizuje służba dyżurna Wójta 
Gminy Konopiska . 

5. Członkowie Zespołu uczestniczą w posiedzeniach Zespołu osobiście. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach w posiedzeniach Zespołu może brać udział osoba wyznaczona do zastępowania członka Zespołu, po 
uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego. 

6. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół. 

§ 6. Zastępca Przewodniczącego oraz członkowie Zespołu realizują zadania przypisane im w ustawach i innych 
aktach prawnych, a także zadania określone przez Przewodniczącego na podstawie odrębnych zarządzeń i decyzji, 
a w szczególności uczestniczą w opracowaniu koncepcji likwidacji zagrożeń i usuwania ich skutków. 

§ 7. 1. Do likwidacji poszczególnych rodzajów zagrożeń Przewodniczący może wyznaczyć Szefa operacji 
spośród osób wymienionych w § 2 stosownie do ustawowych kompetencji w tym zakresie. 

2. Zadaniem Szefa operacji jest przygotowanie koncepcji likwidacji zagrożeń oraz usuwania ich skutków. 

3. Nadzór nad wdrażaniem decyzji Przewodniczącego w sprawie likwidacji zagrożeń i usuwania ich skutków 
sprawuje zastępca. 

§ 8. 1. Do realizacji zadań Zespołu Przewodniczącego Zespołu może powołać grupy robocze. 

W szczególności mogą to być : 

-grupa opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, 

-grupa zabezpieczenia logistycznego, 

2. Pracami grup roboczych kierują osoby ze składu Zespołu, wyznaczone przez Przewodniczącego. 

§ 9. Decyzje w sprawie likwidacji zagrożeń oraz usuwanie ich skutków podejmowane są jednoosobowo przez 
Przewodniczącego Zespołu, a w razie jego nieobecności przez upoważnionego zastępcę . 

§ 10. Decyzje w sprawie likwidacji zagrożeń oraz usuwania ich skutków podejmowane są jednoosobowo przez 
Przewodniczącego Zespołu, a w razie jego nieobecności przez upoważnionego zastępcę 

§ 11. Obsługę kancelaryjno – biurową Zespołu zapewnia wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Konopiska 

§ 12. Przewodniczący decyduje o zakresie przekazania informacji środkom masowego przekazu. 

§ 13. Traci moc Zarządzenie nr 6/2002 z dnia 31 stycznia 2002 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu 
Reagowania Kryzysowego. 

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Konopiska 

Jerzy Socha



Załączniki binarne


