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Szefa Obrony Clvilnej -W6jta Gminy Starcza
z dnia 24 paddziemika 2008 roku

w sprawie: powolania Gminnego Zespolu ZarzAdzrnia KryzJsowego

Na podstawie art.19 ust. 4-7 ustawy z dnia 26 .04.2007 r. o zarz4dzaniu kryzysowym
( Dz.U. Nr 89 poz. 590), zarzqdza sig co nastEpuje:
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W celu zapewnienia prawidlowego wykonania zadari w zakesie zorz4dzaira kryzysowego
w Gminie Starcz4 powolujq Gminny Zespol ZarzAdzxia Kryzysowego, zwany dalej
,lespolem Gmimym" jako organ opiniodawczo-doradczy wla(ciwy w sprawach inicjowania
i koordynowania dzialaAw z*rcsie zarz4dzaria kryzysowego.
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Do zadan Gminnego Zespoll ZanqdzanaKryzysowego nale2y:
1. Ocena wystQpuj4cych i potencjalnych zagrozef mog4cych mie6 rplyw na

bezpieczef stwo publiczne i prognozowanie ty ch zagroieh;
2. Przygotowanie propozycji dzialan i ptzedstawienie W6jtowi Gminy wriosk6w

dotycz4cych wykonani4 zmiany lub zaniechania dziaian ujEtych w gminnym planie
reagowania kryzysowego;

3. Przekaz',rvanie do wiadomo5ci publicznej informacji zwi4zanych z zaqgrozeniofi|'
4. Opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego;
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l. W sklad Gminnego Zespofu Zao4dzaniaKryzysowego wchodzq:

l. W6jt Gminy Starcza - ptznwodntcz4cy zespoht;
2. Sekretarz Gminy - z-ca przewodnicz4cego zespolu;
3. Pracownik ds- Obrony C1"wilnej - czlonek zespolu;
4. Pmcownik ds. gospodarki komunalnej i ochrony Srodowiska
5. Komendant Ochotniczej Strazy Pozarnej e - czlonek zespolu;

2. W posiedzeniach zespolu na prawach czlonka biotqudzial *yznaczeni przez
Przewodnicz4cego, w zal€znoSci od potrzeb n/w przedstavr'iciele:

1) Skarbnik Gminy;
2) Kierownik Gminnego O6rcdka Pomocy Spolecznej
5) Dzielnicowy Komisariatu Policji w Poczesnej
6) Dlrektor GZOZ w WoZnikach
7) Dlrellorzy Plac6wek OSwiatowych
9) Pracownicy Urzqdu Gminy Starcza;
l0) Przedstawiciele Ochotniczych Stazy Po2amych z ierenu gminy Starcza

3. Przewodnicz4cy rnoze zapraszai, do udzialu w posiedzeniach Zespolu Gminnego, na
prawach czlonka, inne osoby (specjalist6w, ekspert6w), poza wlrnienionymi w ust. I i 2.



4. W przlpadku nieobecno3ci przewodnicz4cego, pracami Zespolu Gmimego kieruje
zastQpca albo czlonek Zespolu Gminnego, w kt6rego wla6ciwosci pozostaje rodzaj
zaistnialej s],tuacji.

s 4

Tryb pracy Zespolu:
1. Zesp6l pelni f.rnkcjq dondcz4 i wykonawcz4 decyzji i polecef W6jta w qtuacjach

kryzysowych.
2. Posiedzenia Zespolu zwoluje Przewodnicz4cy Zespolu co najmniej jeden mz w roku,

a takze w miarQ potrzeb.
3. W przypadkach wymagajqcych natychmiastowej analizy oceny zagrozei oraz koord),nacji

dzialan ratowniczych Przewodniczecy Z€spotu lub jego ZastQpca moze zae4d e
posiedzenie Zespolu w trybie natychmiastowym.
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Zesp6l Gminny pracuje w fazach zapobiegani4 przygotowani4 reagowaria i odbudowy:
1. w fazie zapobiegania Zespol Gminny podejmuje dzialania, kt6re eliminujqmog4ce

wyst4pii zagrozenia oraz uczestniczy w szkoleniach, iwiczeniach i treningach z zakresu
reagowania na potencjalne zagrozenia-

2. w fazie przygotowania- Zesp6l Grninny podejmuje dzialania planistycme dotycz{c€
sposob6w reagowania na czas wystqpienia zagroZenia onz przygotowuje propozycje
dzialari i przedstawia W6jtowi wnioski dotyczqce wykonania, zmiany lub zaniechanie
dzialaf ujQtych w gminnym planie reagowania kryzysowego,

3. w f'azie reagowania Zesp6l Gminr'y pzekazuje zadania dla sil biorqcych udzial w
zwalczaniu zdarzenia kryzysowego i koordynuje ich &ialanie maj4ce na ceiu
ograniczenie strat i zniszczeh,

4. w fazie odbudowy Zesp6l Gminny podejmuje dzialania maj4ce na celu pr4'*.r6cenie
zdolnoSci reagowania oraz odtworzenia kluczowej dla ftmkcjonowania gminy
infi?struktury energetycznej, paliwowej, transportowej, dostarczenia wody i
telekornunikacyj nej .
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Zesp6l Cminny pracuje zgodnie z rczkJadem czasu pracy Urzgdu Gminy z zapewnieniem
w razie potrzeb calodobowlch dlZurou
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Miejsce pracy Zespolu Gminnego miesci siE w Urzgdzie Gminy Starcza przy ul. Gminnej 4
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Tracr rl.roc Zaft4dzefie Nr 3/2003 Wojta Gminy Starcza z dnia 26 marca 2003 rol-u

s e
Zarzqdzente wchodzi w Zycie z dniem podpisania


