
ZARZĄDZENIE NR 92/2012
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 16 listopada 2012 r.

w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania 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 (tj. z 2001 r. Dz. 
U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

Wójt Gminy Konopiska zarządza co następuje: 

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie 
Konopiska powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej "Zespołem" jako organ 
opiniodawczo - doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań w zakresie zarządzania 
kryzysowego. 

§ 2. 1. W skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą: 

1) Przewodniczący - Wójt Gminy Konopiska; 

2) Zastępca Przewodniczącego - Zastępca Wójta Gminy Konopiska; 

3) Członkowie Zespołu: 

- Skarbnik Gminy; 

- Podinspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych; 

- Komendant Gminny ZOSP; 

- Informatyk; 

- Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa; 

- Kierownik Referatu gospodarki i rozwoju; 

- Komendant Komisariatu Policji w Blachowni; 

- Podinspektor ds. ochrony środowiska; 

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

- Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji; 

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

2. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział wyznaczeni lub zaproszeni przez Przewodniczącego, 
w zależności od potrzeb przedstawiciele służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, 
społecznych organizacji ratowniczych oraz przedstawiciele innych instytucji, organizacji i stowarzyszeń. 

§ 3. 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 zarządzania 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. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący lub Zastępca. 
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2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności: 

1) kierowanie Zespołem; 

2) określanie przedmiotu i terminów posiedzeń; 

3) zawiadamianie o terminach posiedzeń; 

4) przewodniczenie posiedzeniom; 

5) zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami Zespołu; 

6) inicjowanie i organizowanie prac Zespołu; 

7) podejmowanie decyzji i kierowanie organizacją działań ratowniczych przed, w trakcie i po wystąpieniu 
klęski żywiołowej. 

§ 5. 1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pracuje w trybie posiedzeń. 

2. Posiedzenie planowe Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, co najmniej raz na pół roku lub w innych 
okresach wg potrzeb. 

3. Siedzibą Zespołu jest Urząd Gminy w Konopiskach, ul. Lipowa 5, sala konferencyjna nr 15. 

4. Posiedzenia doraźne Zespołu zwoływane są w trybie, miejscu, czasie i składzie określonym każdorazowo 
przez Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcę. 

5. Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Konopiska. 

6. Dokumentami działań i prac Zespołu są: 

1) plan zarządzania kryzysowego; 

2) protokoły posiedzeń Zespołu; 

3) projekty decyzji, Zarządzeń Wójta; 

4) dokumenty graficzno-tekstowe (mapy, plany, itp.); 

3) inne dokumenty. 

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie 
powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Konopiska 

Jerzy Socha
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