ZARZĄDZENIE NR 54/10
WÓJTA GMINY OSTROWICE
z dnia 06 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 19 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz. 590) zarządza się
co następuje:
§1

W celu zapewnienia wykonania zadań zarządzania kryzysowego określonych w
ustawie, tworzy się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „zespołem”.
§2
W skład zespołu wchodzą:
1. Przewodniczący zespołu – Wójt Gminy;
2. Zastępca przewodniczącego – Podinspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania
Kryzysowego i Ochotniczych Straży Pożarnych;
3. członkowie zespołu:
- Sekretarz Gminy;
- Strażnik Gminny;
- Komendant Gminny OSP;
- Podinspektor ds. drogownictwa i bezrobocia;
- Podinspektor ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i inwestycji;
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- Przedstawiciel KP PSP w Drawsku Pomorskim;
- Przedstawiciel KP Policji w Złocieńcu.
§3
Przewodniczący, stosownie do zaistniałej sytuacji, może doraźnie włączyć do pracy
w „zespole” osoby nie będące członkami „zespołu” spośród:
1.Kierowników jednostek organizacyjnych;

2.Osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy lub jednostkach organizacyjnych;
3.Innych osób zaproszonych przez Przewodniczącego.

§4
Do zadań „zespołu” należy w szczególności:
1.ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2.przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi Gminy wniosków dotyczących
wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania
kryzysowego;
3.przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4.opiniowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.
§5
1 „Zespół” działa na podstawie rocznego planu zatwierdzonego przez Wójta Gminy
Ostrowice;
2 „Zespół” zbiera się raz na pół roku lub doraźnie na polecenie Przewodniczącego.
§6
1 Miejscem pracy „zespołu” jest sala ślubów w budynku Urzędu Gminy Ostrowice;
2 Przewodniczący może zarządzić posiedzenie „zespołu” w innym miejscu niż
określone w § 6.1
§7
Zobowiązuję:
1. kierowników samodzielnych komórek oraz samodzielne stanowiska Urzędu Gminy;
2. dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
3. jednostki pomocnicze – wszyscy sołtysi;
do niezwłocznego informowania Wójta Gminy o wszelkich zagrożeniach i zdarzeniach
kryzysowych występujących na terenie Gminy Ostrowice, poprzez sekretariat Urzędu Gminy
– w godzinach pracy od poniedziałku do piątku a po godzinach pracy Urzędu oraz dni wolne
i święta – bezpośrednio do Wójta Gminy.

§8
Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Ostrowice nr 2/2007 z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania w Ostrowicach.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

