ZARZi\DZENIE NR 1212014
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 11 lutego 2014 roku
w sprawie powotania Gminnego Zespotu Zarz~dzania Kryzysowego
Na podstawie art. 19 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarzEj.dzaniu
kryzysowym (tj. Oz. U. z 2013 r., poz. 1166) oraz w zwiEj.zku z art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzEj.dzie gminnym (tj. Oz. U. z 2013 r., poz. 594
z p6Zn. zm .), zarzEj.dzam co nastypuje:

§ 1. 1. Powoluje siy Gminny Zesp61 ZarzEj.dzania Kryzysowcgo w Sochocinie zwany dalej
Zespolem Gminnym w skladzie:
1) PrzewodniczEj.cy Zespolu - W6jt Gminy Sochocin,
2) Zastypca PrzewodniczEj.cego Zespolu - Zastypca W6jta Gminy Sochocin,
3) Czlonkowie:
a) Sekretarz Gminy Sochocin,
b) Skarbnik Gminy Sochocin,
c) Kierownik Wydzialu Kadr i Organizacji ,
d) Kierownik Wydzialu Rozwoju Lokalnego,
e) Kierownik Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska,
t) Kierownik Wydzialu Edukacji, Promocji i Spraw Spotecznych,
g) Kierownik Urzydu Stanu Cywilnego,
h) Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej ,
i) Prezes Gminnego Zakladu Komunalnego Sp. z 0 .0 .,
j) Komendant Gminny Ochrony Przeciwpozarowej,
k) Oyrektor Pllblicznego Zespolll Szk61 i Przedszkoli SamorzEj.dowych,
I) Sekretarz Zespolu - Podinspektor ds. obronnosci, zarzEj.dzania kryzysowego i ochrony
przeci wpozarowej.
2. W sklad Zespolu Gminnego, na wniosek w6jta, mogq wchodzie osoby powolane
sposr6d pracownik6w zespolonych sluzb, inspekcj i i strazy, skierowanych przez
przelozonych do wykonywania zadan w tym zespoJe.
3. W6jt gminy moze zaprosie do udzialu w pracach zespolu inne osoby, kt6rych wiedza
i doswiadczenie mogEj. bye przydatne w rozwiqzywaniu problem6w zwiqzanych
z zarzqdzaniem kryzysowym na terenie gminy.
§ 2. I. Celem dzialania Zespolu Gminnego jest pomoc W6jtowi w wykonywaniu zadan
zarzEj.dzania kryzysowego, a w szczeg6lnosci :
1) ocena wystYPlljEj.cych i potencjalnych zagrozen mogqcych miee wplyw na poziom
bezpieczenstwa pubJicznego oraz prognozowanie ich roz'vvoju,
2) przygotowywanie propozycji dzialan i przedstawienie w6jtowi wniosk6w dotyczEj.cych
wykonania, zmiany Jllb zaniechania dzialan ujytych w gminnym planie zarzEj..dzania
kryzysowego,
3) przekazywanie do wiadomosci publicznej informacji zwiEj.zanych z zagrozeniami,
4) opiniowanie gminnego planu zarzEj.dzania kryzysowego.

2. Za przygotowanie czlonk6w Zespolu Gminnego do reaJizacji zadan wymienionych
w ust. 1 oraz ich koordynacjy odpowiada Zastypca PrzewodniczC)cego Zespolu
Gminnego.
§ 3. 1. Pracami Zespolu Gminnego kieruje jego PrzewodniczC)cy.
2. W przypadku nieobecnosci PrzewodniczC)cego Zespolu Gminnego, pracami zespolu
kieruje Zastypca PrzewodniczC)cego lub wskazany przez PrzewodniczC)cego czlonek
zespolu.
§ 4. I. Miejscem pracy Zespolu Gminnego jest sala nr 24 w Urzydzie Gminy Sochocin.
2. W przypadku podjycia dzialan w sytuacji kryzysowej, PrzewodniczC)cy Zespolu moze
wskazac inne miejsce jego pracy.
3. W sytuacji, 0 kt6rej mowa w ust. 2 przeplyw informacji dla potrzeb pracy Zespolu
Gminnego realizuje siy w oparciu 0 calodobowy dyzur zorganizowany w sekretariacie
Urzydu Gminy.
§ 5. Imienny sklad osobowy Zespolu Gminnego, tryb jego pracy oraz zasady funkcjonowania
calodobowego dyzuru okresla Regulamin Gminnego Zespolu ZarzC)dzania Kryzysowego,
stanowiC)cy zalC)cznik do niniejszego zarzC)dzenia.
§ 6. I . Obslugy kanceJaryjno - biurowC) Zespolu Gminnego zapewnia Kierownik Wydzialu
Kadr i Organizacji Urzydu Gminy.
2. Finansowanie Zespolu Gminnego planuje siy i reaJizuje w ramach rezerwy celowej
budzetu gminy przeznaczonej na realizacjy zadan wlasnych z zakresu zarzqdzania
kryzysowego.
§ 7. Zobowiqzuje siy wszystkich czlonk6w Zespolu Gminnego do scislego wsp61dzialania
przy wykonywaniu zadan okreSlonych w niniejszym Zarzqdzeniu, Regulaminie Gminnego
Zespolu ZarzC)dzania Kryzysowego oraz Gminnym Planie ZarzC)dzania Kryzysowego.
§ 8. Traci moc ZarzC)dzenie nr 47/2011 W6jta Gminy Sochocin z dnia 28 lipca 2011 roku
w sprawie powolania Gminnego Zespolu ZarzC)dzania Kryzysowego.
§ 9. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Za1'!cznik do Zarz'!dzenia nr 12/2014
W6jta Gminy Sochocin z dnia 11 lutego 2014 r.

REGULAMIN GMINNEGO
ZESPOLU ZARZf\DZANIA KRYZYSOWEGO
ROZOZIALI
POST ANOWIENIA OGOLNE
§ I.

Regulamin Gminnego Zesp01u Zarz,!dzania Kryzysowego okresla imienny sk1ad
osobowy zesp01u, zadania kierownictwa i cz10nk6w, tryb pracy zesp01u oraz zasady
funkcjonowania ca10dobowego dyzuru.
§ 2. Ilekroc w regulaminie jest mowa 0:
Zarz,!dzania
I)
zespole - nalezy przez to rozumiec Gminny Zesp61
Kryzysowego;
2)
przewodnicz'!cym zesp01u - nalezy przez to rozumiec W6jta Gminy Sochocin;
3)
sytuacj i kryzysowej - nalezy przez to rozumiec sytuacjy wplywaj,!c,!
negatywnie na poziom bezpieczenstwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach
lub srodowiska, wywoluj,!c,! znaczne ograniczenia w dzialaniu w1asciwych
organ6w administracji publicznej ze wzglydu na nieadekwatnosc posiadanych
si1 i srodk6w;
4)
zarz,!dzaniu kryzysowym - nalezy przez to rozumiec dzialalnosc organ6w
administracj i publicznej byd,!c,! elementem kierowania bezpieczenstwem
narodowym, kt6ra polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,
przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych
dzialan, reagowaniu w przypadku wyst,!pienia sytllacji kryzysowych, usuwaniu
ich skutk6w oraz odtwarzanill zasob6w i infrastruktury krytycznej.
§ 3. Zesp61 dzia1a na podstawie:
1)
ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz,!dzie gminnym (tj. Oz. U. z 2013 r. ,
poz. 594 z p6in. zm.) ;
2)
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. 0 zarzqdzaniu kryzysowym (tj. Oz. U. z 2013
r., poz. 1166);
3)
regulaminu organizacyjnego Urzydu Gminy Sochocin ;
4)
zarz'!dzenia W6jta Gminy Sochocin z dnia 11lutego 2014 r. w sprawle
pow01ania Gminnego Zespolu Zarz,!dzania Kryzysowego;
5)
niniejszego reglliaminu.

ROZDZIAL II
SZCZEGOLOWE ZADANIA GMINNEGO ZESPOLU ZARZf\DZANIA
KRYZYSOWEGO
§
§

4. Zesp61 realizuje zadania we wszystkich fazach systemu zarz'!dzania kryzysowego, tj.
zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy.
5. Do zasadniczych zadan Zesp01u w poszczeg61nych fazach nalezy w szczeg61nosci:
1) Faza zapobiegania:
a) ocena i analiza potencjalnych zagrozen, kt6re mog,! wyst,!pic na terenie gminy;
b) ocena element6w infrastruktury technicznej , srodowiska naturalnego oraz grup
i srodowisk sp01ecznych szczeg61nie wrazliwych na skutki sytuacji
kryzysowych Illb zdarzen 0 znamionach klyski zywiolowej;

c) analiza j ocena funkcjonujqcych akt6w prawa mleJscowego pod kqtem
prawidlowosci i skutecznosci oraz aktualnosci zawartych w nich rozwiqzan
prawnych z zakresu zarzqdzania kryzysowego;
d) monitorowanie i czynny udzial w procesie planowania zagospodarowania
przestrzennego, w aspekcie rejon6w, obszar6w i stref szczeg6lnie podatnych
na negatywne skutki sytuacji kryzysowych lub zdarzen 0 znamionach klyski
zywiolowej;
e) wnioskowanie, do wlasciwych organ6w 0 podjycie dzialan zwiqzanych
z popraWq stanu bezpieczei1stwa na terenie gminy.
2) Faza przygotowania:
a) opiniowanie Gminnego Planu Zarzqdzania Kryzysowego;
b) opracowanie, przyjycie i wdrozenie procedur w zakresie zwracania siy
o pomoc do organ6w administracji publicznej szczebla powiatowego
i wojew6dzkiego oraz organizacji pozarzqdowych;
c) przygotowanie, niezbydnych w systemie zarzqdzania kryzysowego baz danych
/ teleadresowe, materialowo - techniczne, itp. /;
d) przygotowanie warunk6w i rozwiqzan organizacyjno
prawnych
umozliwiajqcych wlasciwq koordynacje pomocy humanitarnej dla ludnosci
poszkodowanej;
e) okreslenie zasad prowadzenia dzialalnosci
informacyjnej i edukacyjnej
z zakresu zarzqdzania kryzysowego;
f) analizowanie przebiegu dzialan ratowniczych i odbudowy prowadzonych
w przeszlosci na terenie gminy i poza jej obszarem oraz uwzglydnianie
wynikajqcych z tej analizy wniosk6w w poprawie skutecznosci dzialan
w przyszlosci;
g) planowanie srodk6w finansowych na realizacjy przedsiywziyc z zakresu
zarzqdzania kryzysowego wraz z okreslaniem trybu i :h6del ich pozyskiwania;
h) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolen i cwiczen majqcych na celu
przygotowanie Zespo1u, sil ratowniczych i ludnosci do skoordynowanego
i skutecznego prowadzenia dzialan w sytuacjach kryzysowych.
3) Faza reagowania:
a) uruchomienie wszystkich system6w, struktur ratowniczych i procedur w celu
zabezpieczenia mozliwosci realizacji przez W6jta funkcji kierowania
w warunkach sytuacji kryzysowej lub zdarzenia 0 znamionach klyski
zywio1owej na obszarze gminy;
b) koordynacja wszystkich dzialan zwiqzanych z ratowaniem i niesieniem
pomocy poszkodowanym, jak r6wniez zwiqzanych z minimalizowaniem strat
w infrastrukturze technicznej gminy;
c) uruchomienie systemu calodobowej pracy Zespolu Gminnego;
d) uruchomienie procesu stalej, ca1odobowej wymiany informacji z sqsiednimi
gminami i centrami zarzqdzania kryzysowego / powiat, wojew6dztwo / na
temat zaistnia1ych sytuacji kryzysowych, ich skutk6w i prognoz rozwoju oraz
dzialan si1 ratowniczych;
e) wypracowywanie propozycji dzia1an majqcych na celu w1asciwe i skuteczne
wykorzystanie znajdujqcych si y w dyspozycji gminy zasob6w ratowniczych
i logistycznych;
f) analizowanie i ocenianie postypU dzialan ratowniczych oraz wprowadzanie
korekt majqcych na celu poprawy ich efektywnosci;
g) opiniowanie koncowego raportu z prowadzonych dzialan.
4) Faza odbudowy:

a) monitorowanie procesu szacowama szk6d w uprawach rolniczych
i infrastrukturze technicznej gminy spowodowanych klysk q zywiolowq lub
sytuacjq kryzysowq;
b) monitorowanie dzialan zwiqzanych z zapewnieniem poszkodowanym
niezbydnych warunk6w do przetrwania / zastypcze mleJsca do
zakwaterowania, zasilki pieniyzne, srodki zywnosciowe i inne artykuly
pierwszej potrzeby / oraz dystrybllcj i srodk6w pochodzqcych z pomocy
human itarnej;
c) koordynowanie i monitorowanie realizacji przedsiywziyc zwiqzanych
z przywr6ceniem sprawnosci infrastruktury technicznej /energia, woda, gaz,
lqcznosc, transport /, oraz systemll zaopatrzenia Illdnosci w zywnosc, leki
i inne artykuly pierwszej potrzeby;
d) wypracowywanie wniosk6w i propozycji dotyczq.cych wprowadzenia korekt
do posiadanego Planu Zarzqdzania Kryzysowego, majqcych na celu
usprawnienie prowadzenia dzialan ratowniczych i pomocowych w przyszlosci.

ROZDZIAL III
ZADANIA KIEROWNICTWA I CZLONKOW GMINNEGO ZESPOLU
ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO

§ 6.

Do zadan Przewodniczqcego Zespolll nalezy:
1) zwolywanie planowych i alarmowych posiedzen Zespolu oraz przewodniczenie
tym posiedzeniom;
2) zatwierdzanie rocznych pian6w pracy Zespolu;
3) zatwierdzanie pian6w i program6w szkolenia Zespolu ;
4) zarzqdzanie cwiczen i trening6w Zespolu;
5) akceptowanie protokol6w z posiedzen Zespolu;
6) zapraszanie na posiedzenia os6b nie bydqcych czlonkami Zespolu;
7) uruchamianie, w sytuacji kryzysowej systemu calodobowych dyzur6w
§ 7. Do zadan Zastypcy Przewodniczqcego Zespolu nalezy:
1) zastypowanie Przewodniczqcego Zespolu w razie jego nieobecnosci;
2) koordynacja przygotowania czlonk6w Zespolll do realizacji zadan 0 kt6rych
mowa w § 2 ust. 1 Zarzq.dzenia;
§ 8. Czlonkowie Zespolu realizujq zadania wynikajqce z ich stanowiskowych zakres6w
obowiqzk6w, z uwzglydnieniem trudnosci spowodowanych sytuacjq kryzysowq oraz
kr6tkim czasem ich realizacji;
§ 9. Przewodniczqcy Zespolu moze okreslic jego Czlonkom realizacjy illi1ych zadan,
integralnie zwiqzanych z zaistnialq sytuacjq kryzYSOWq i nie mieszczqcych siy
w zakresach obowiqzk6w 0 kt6rych mowa w § 8, w szczeg61nosci zwiqzanych z:
1) koordynacjq przygotowania pomieszczen i srodk6w technicznych Urzydu
umozliwiajqcych funkcjonowanie Zespolu i calodobowego dyzuru;
2) reaJizacjq procesu ewakuacji ludnosci i jej mienia;
3) przygotowaniem miejsc zakwaterowania dla ewakuowanej ludnosci;
4) zaopatrzeniem poszkodowanych w zywnosc i artykuly pierwszej potrzeby;
5) koordynacjq dystrybucji pomocy humanitarnej;
6) pozyskiwaniem i dystrybucjq srodk6w i materia16w niezbydnych do prowadzenia
dzialan ratowniczych i zabezpieczenia uszkodzonych obiekt6w;
7) zapewnieniem calodobowej wymiany informacji na potrzeby dzialan
ratowniczych i niesienia pomocy poszkodowanym;

8)

§ 10

§ 11

przygotowywaniem i dystrybucjq materialow informacyjnych oraz wspolpracq
z mediami ;
9) opiniowaniem Planu Zarzqdzania Kryzysowego Gminy;
10) aktywnym uczestnictwem w szkoleniach i cwiczeniach z zakresu zarzqdzania
kryzysowego ;
11) koordynacjq realizacji programow profilaktycznych majqcych na celu poprawy
bezpieczenstwa na terenie gminy.
Zadania, 0 ktorych mowa w § 8 i § 9 Czlonkowie Zespolu realizujq samodzielnie oraz
poprzez podleglych pracownikow;
Do zadan sekretarza Zespolu nalezy:
I) opracowywanie dokumentow regulujqcych zasady funkcjonowania Zespolu ;
2) opracowywanie rocznych planow dzialania Zespolu oraz planow i programow
jego szkolenia;
3) uzgadnianie z Przewodniczqcym Zespolu terminow posiedzen Zespolu i ich
porzqdku obrad;
4) powiadamianie Czlonkow Zespolu 0 terminach jego posiedzen i szkolen;
5) protokolowanie posiedzen Zespolu;
6) prowadzenie i obsluga szkolen Zespolu;
7) opracowywanie rocznych sprawozdan z prac Zespolu;
8) przygotowywanie raportow z dzialan Zespolu w sytuacjach kryzysowych.

ROZDZIAL IV
TRYB PRACY ZESPOLU ORAZ OGOLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA
CALODOBOWEGO DYZURU

§ 12. Zespol pracuje na posiedzeniach, ktore zwoluje jego Przewodniczqcy:
1) w trybie planowym - zgodnie z rocznym planem dzialania Zespolu, nie rzadziej
jednak nit raz na kwartal;
2) w trybie alarmowym - w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej wymagajqcej
oceny zagrozen, oraz koordynacji dzialan
natychmiastowej analizy
ratowniczych.
§ 13. Czlonkowie Zespolu w sytuacji kryzysowej pracujq zgodnie z wymiarem czasu pracy
obowiqzujqcym w jednostce organizacyjnej w ktorej Sq zatrudnieni, z zapewnieniem
dobovvych dyturow.
§ 14. Obieg informacji dla potrzeb pracy Zespolu realizuje siy poprzez:
I) w godzinach pracy Urzydu Gminy - pracownikow sekretariatu;
2)

po godzinach pracy i w dni wolne - calodobowy dytur, zorganizowany na bazie
sekretariatu i pracownikow Wydzialu Kadr i Organizacji.

§ 15. Do zadan calodobowego dyzuru nalezy:
1)

przyjmowanie komunikatow i informacj i i przekazywanie ich do kierownictwa
i czlonkow Zespolu ;

2)

wymiana informacji dotyczqcych zaistnialych sytuacji kryzysowych z sqsiednimi
gminami, Powiatowym i Wojewodzkim Centrum Zarzqdzania Kryzysowego oraz
innymi jednostkami organizacyjnymi zaangazowanymi w dzialania ratownicze
i niesienie pomocy poszkodowanym;

3)

przekazywanie do wykonawcow decyzj i Przewodniczqcego i ustalen podjytych na
posiedzeniach Zespolu;

4) dokumentowanie prac poprzez prowadzenie dziennika dzialan.
§ 16.

Za przygotowanie merytoryczne pracownik6w oddelegowanych do
calodobowego dyzuru odpowiada sekretarz Zespolu.

pelnienia

§ 17. Dokumentami dzialan Zespolu Sq:
I) roczne plany dzialania;
2) plany i programy szkolen;
3) plan zarzqdzania kryzysowego gminy;
4) plan operacyjny funkcjonowania Gminy Sochocin w warunkach zewnytrznego
zagrozenia panstwa i w czasie wojny;
5) protokory z posiedzen Zespolu;
6) raporty, analizy, opinie i sprawozdania z dzialan Zespolu.
§ 18. Nadz6r w zakresie przygotowania pomieszczen na potrzeby funkcjonowania Zespolu
i calodobowego dyzuru oraz zapewnieniem niezbydnej jego obsady osobowej
sprawuje Sekretarz Gminy.

§ 19. Imienny wykaz osobowy Gminnego Zespolu Zarzqdzania Kryzysowego przedstawia
zalqczona do niniejszego regulaminu tabela.

~~,t.
Anna zJr:ill!!owska

WYKAZ IMIENNY
CZLONKOW GMINNEGO ZESPOLU ZARZ1\DZANIA KRYZYSOWEGO

Lp

Imi~

i nazwisko

2
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Jednostka
organizacyjna 1
pelniona funkcja

Adres

Telefon
sluibowy

Telefon
domowy 1
kom6rkowy

3

4

5

6

/231

/23/
661 8667
500278 516

I

Anna
Zwierzchowska

W6jt
Gminy Sochocin

Sochocin
ul. Szkolna

2

Jerzy
Ryzinski

Zastypca W6jta

Sochocin
ul. Wolnosci

/23/
661 8001
w.22

693464858

3

Elzbieta
Krauze

Sekretarz
Gminy Sochocin

Sochocin
ul. Napoleonska
15

/23 /
6618001
w.41

/23 /
661 8208
509359222

Skarbnik
Gminy Sochocin

Sochocin
uJ. Kosciuszki

Kierownik
Wydziaiu Kadr
i Organizacji
Kierownik
Wydziaiu Rozwoju
Lokatnego
Kierownik
Wydziaiu
Gospodarki
KomunaJnej
i Ochrony
Srodowiska
Kierownik
Wydziaiu Edukacji,
Promocji i Spraw
Spolecznych

Sochocin
uJ. NapoJeonska
nr3

4

Marzanna
Kucharzak

5

IzabeJa Kosinska

6

Joanna J eznach

6618001
w.20

/23/
661 8001
w.32
/23/
661 8001
w. 15
/23/
6618001
w.28

883352940

Koliszewo 17A

/23/
661 8001
w.29

784403 622

Sochocin
ul. Waclawa
Cioska 8

/23/
661 8001
w.12

608048306

Koioz'}b 18

502400535

505273 456

7

Maria Zulawnik

8

Renata Krawczyk

9

Lilianna
Adamska

Kierownik Urzydu
Stanu Cywilnego

Budy
Gutarzewskie nr
8

/23/
6618001
w.35

608 376213

Danuta
Fabich

Kierownik
Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej

09 - 100 Plonsk
ul.
Padlewskiego
10 m2

/23/
6618001
w.46

512200649

Prezes Gminnego
Zakladu
Komunalnego
Sp. z 0.0.

Sochocin
ul. Wojska
Polskiego

/23/
661 81 20

664 449331
518950097

10

11

Milena Konopka

Miros~aw

12

Krauze

13

Beata Grabarczyk
-Tomaszewicz

14

Barbara Lukasiak

Komendant
Gminny Ochrony
Przeci wpozarowej

Sochocin
ul. Napoleonska
15

Dyrektor
Zespo~u Szk6~

i Przedszkoli
Samorz'!dowych
Podinspektor ds.
obronnosci , zk
i ochrony p.poz.

Sochocin
uJ. Szkolna 17

Kondrajec 23

/23 /
661 82 08

787993 943

/23 /
661 8549

660435 119

/23/
6618001
w.43

792545074

