
Zarządzenie Nr 61/2014 

Wójta Gminy Kodrąb 
z dnia 23 października 2014 roku 

 

 
w sprawie: powołania, organizacji oraz trybu pracy Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego 

 

 

     Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku,                    

o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1166) zarządzam,  co 

następuje: 

 

§ 1. 

Powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego zwany dalej „Zespołem”  

jako strukturę organizacyjną odpowiedzialną za zabezpieczenie procesu 

przygotowania do kierowania przez Wójta, działaniami prowadzonymi w celu 

zapobieżenia skutkom nadzwyczajnych zagrożeń lub klęski żywiołowej oraz 

usunięcia skutków tych zdarzeń na obszarze gminy. 

 

§ 2. 
        W skład Zespołu wchodzą: 

  1. Wójt Gminy Kodrąb - Przewodniczący Zespołu  

  2. Sekretarz Gminy Kodrąb - Z-ca Przewodniczącego  

  3. Skarbnik Gminy Kodrąb  

  4. Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska   

     i Inwestycji UG Kodrąb 

  5. Specjalista ds. obronnych Urzędu Gminy Kodrąb 

  6. Komendant Gminny Straży Pożarnych w Kodrębie 

  7. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie 

  8. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kodrębie 

 

§ 3. 

Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ        

na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń. 

2. Wypracowanie wniosków i propozycji oraz przedłożenie ich do decyzji 

Starosty Radomszczańskiego dotyczących prowadzenia działań ujętych          

w  Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. 

3. Przekazanie informacji do publicznej wiadomości (konferencja prasowa). 

4. Opiniowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego. 

 



 

§ 4. 

 W zależności od potrzeb Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału   

w pracach Zespołu inne osoby nie wchodzące w skład Zespołu. 

 

§ 5. 

W sprawach dotyczących nadzwyczajnych zagrożeń występujących na terenie 

gminy lub sąsiednich gmin w posiedzeniu Zespołu biorą udział wójtowie, 

burmistrzowie lub prezydent miasta, na terenie których występują zagrożenia. 

 

§ 6. 

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Przewodniczącemu 

Zespołu sprawowanie jego funkcji powierza on kierowanie pracami Zespołu 

Zastępcy. 

 

§ 7. 

Szczegółowe zasady bieżących prac Zespołu oraz działanie Zespołu                          

w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń, życia, zdrowia lub środowiska określa 

regulamin pracy Zespołu ustalony i zatwierdzony przez Wójta, stanowiący 

załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 8. 
W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń oraz 

koordynacji działań ratowniczych Wójt może zarządzić posiedzenie Zespołu           

w trybie natychmiastowym. 

 

§ 9. 
W czasie obowiązywania nadzwyczajnego zagrożenia lub stanu klęski 

żywiołowej Zespół pracuje w siedzibie Urzędu Gminy w Kodrębie w trybie 

ciągłym z zapewnieniem zmianowej pracy osób wchodzących w skład Zespołu. 

 

§ 10. 

 W przypadku wystąpienia zagrożenia Zespół: 

1. Analizuje i ocenia powstałą sytuację nadzwyczajnego zagrożenia oraz ocenia   

    efektywność proponowanych zamierzeń ratowniczych. 

2. Koordynuje realizację przedsięwzięć mających na celu likwidację skutków  

    nadzwyczajnego zagrożenia. 

 

§ 11. 

Obsługę kancelaryjno - biurową zapewnia pracownik ds. obronnych, a socjalno - 

bytową Kierownik GOPS. 

 

 



§ 12. 

Traci moc Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 22 lipca 2008 roku     

w sprawie powołania, organizacji oraz trybu pracy Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego w Kodrębie 

 

§ 13. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 

Wójt Gminy Kodrąb 

                (-) 

  Bożena Krawczyk 
 

 

 

 


