
ZARZ1\DZENIE NR 58/2018 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 
z dnia 20 wrzesnia 2018 roku 

w sprawie powolania Gminnego Zespolu Zarz~dzania Kryzysowego 

Na podstawie art. 19 Ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarzlctdzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1401) oraz w zwi<tZku z art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy 
z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorzlctdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 
ze zm.), zarzlctdzam co nastt(puje: 

§ 1. 1. Powoluje sit( Gminny Zesp61 Zarzlctdzania Kryzysowego w Soehocinie zwany dalej 

Zespolem Gminnym w skladzie: 

1) Przewodniczlctcy Zespolu - W 6jt Gminy Sochocin, 

2) Zastt(pca Przewodniczlcteego Zespolu - Sekretarz Gminy Sochocin 

3) Czlonkowie: 


a) 	 Skarbnik Gminy Sochoein, 
b) 	 Kierownik Wydzialu Kadr, Oswiaty i Spraw Organizaeyjnych, 
c) 	 Kierownik Wydzialu Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Srodowiska 
d) 	 Kierownik Urzt(du Stanu Cywilnego, 
e) 	 Kierownik Gminnego Osrodka Pomoey Spolecznej, 
f) 	 Prezes Gminnego Zakladu Komunalnego Sp. z 0.0., 

g) 	 Komendant Gminny Ochrony Przeciwpozarowej, 
h) 	 Dyrektor Publieznego Zespolu Szk61 i Przedszkoli Samorzlctdowyeh, 
i) 	 Sekretarz Zespolu Podinspektor ds. obronnosci i zarzlctdzania kryzysowego 
2. 	 W sklad Zespolu Gminnego, na wniosek w6jta, moglct wehodzie osoby powolane 

sposr6d praeownik6w zespolonyeh sluzb, inspekeji i straZy, skierowanyeh przez 
przelozonych do wykonywania zadan w tym zespole. 

3. 	 W6jt gminy moze zaprosi6 do udzialu w pracach zespolu inne osoby, kt6rych wiedza 
i doswiadezenie moglct bye przydatne w rozwi<tZywaniu problem6w zwi<tZanyeh 
z zarzlctdzaniem kryzysowym na terenie gminy. 

§ 2. 1. Celem dzialania Zespolu Gminnego jest pomoc W6jtowi w wykonywaniu zadan 

zarzlctdzania kryzysowego, a w szezeg6lnosci: 

1) oeena wystt(pujlctcych i potenejalnych zagrozen moglctcych mie6 wplyw na poziom 

bezpieczenstwa publicznego oraz prognozowanie ich rozwoju, 

2) przygotowywanie propozycji dzialan i przedstawienie w6jtowi wniosk6w dotyczlctcych 

wykonania, zmiany lub zaniechania dzialan ujt(tych w gminnym planie zarzlctdzania 

kryzysowego, 

3) przekazywanie do wiadomosci publicznej informacji zwi<tZanych z zagrozeniami, 

4) opiniowanie gminnego planu zarzlctdzania kryzysowego. 


2. 	 Za przygotowanie czlonk6w Zespolu Gminnego do realizacji zadan wymienionych 
w ust. 1 oraz ich koordynacjt( odpowiada Zastt(pca Przewodniczlctcego Zespolu 
Gminnego. 

§ 3. 1. Pracami Zespolu Gminnego kieruje jego Przewodniczlctcy. 



2. 	 W przypadku nieobecnosci Przewodniczf/-cego Zespolu Gminnego, pracami zespolu 
kieruje Zastypca PrzewodnicZf/.cego lub wskazany przez Przewodniczf/-cego czlonek 
zespolu. 

§ 4. 1. Miejscem pracy Zespolu Gminnego jest sala nr 24 w Urzydzie Gminy Sochocin. 
2. 	 W przypadku podjycia dzialaft w sytuacji kryzysowej, Przewodniczf/-cy Zespolu moze 

wskaza6 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. Sklad osobowy Zespolu Gminnego, tryb jego pracy oraz zasady funkcjonowania 

calodobowego dyzuru okresla Regulamin Gminnego Zespolu ZarZf/.dzania Kryzysowego, 

stanowif/-cy zalf/-cznik do niniej szego zarzf/-dzenia. 

§ 6. 1. Obslugy kancelaryjno - biurowf/- Zespolu Gminnego zapewnia Kierownik Wydzialu 

Kadr, Oswiaty i Spraw Organizacyjnych Urzydu Gminy. 


2. Finansowanie Zespolu Gminnego planuje siy i realizuje w ramach rezerwy celowej 
budzetu gminy przeznaczonej na realizacje zadaft wlasnych z zakresu zarzadzania 
kryzysowego. 
§ 7. Zobowif/.Zuje siy wszystkich czlonk6w Zespolu Gminnego do scislego wsp6ldzialania 
przy wykonywaniu zadan okreslonych w niniejszym Zarzf/-dzeniu, Regulaminie Gminnego 
Zespolu Zarz!fdzania Kryzysowego oraz Gminnym Planie Zarzf/-dzania Kryzysowego. 
§ 8. Traci moc Zarzf/-dzenie nr 35/2015 W6jta Gminy Sochocin z dnia 30 kwietnia 2015 roku 
w sprawie powolania Gminnego Zespolu Zarzf/-dzania Kryzysowego, Zarzf/-dzenie nr 3712017 
z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarz!fdzenia 35/2015 W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie powolania Gminnego Zespolu Zarz!fdzania 
Kryzysowego, Zarzf/-dzenie nr 5112017 z dnia 20 paidziemika 2017 r. w sprawie zmiany 
zarz!fdzenia 3512015 W6jta Gminy Sochocin z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie 
powolania Gminnego Zespolu Zarzf/-dzania Kryzysowego, Zarz!fdzenie nr 2512018 z dnia 13 
kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zarz!fdzenia 35/2015 W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie powolania Gminnego Zesporu Zarz!fdzania 
Kryzysowego. 
§ 9. Zarz!fdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Andrzej Rornatowski 
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Zahtcznik do Zarzfl,dzenia nr 58/2018 
W6jta Gminy Sochocin z dnia 20 wrzesnia 2018 r 

REGULAMIN GMINNEGO 

ZESPOLU ZARZl\DZANIA KRYZYSOWEGO 


ROZDZIALI 

POSTANOWIENIA OGOLNE 


§ 1. Regulamin Gminnego Zespolu Zarzfl,dzania Kryzysowego okresla zadania kierownictwa 
i czlonk6w, tryb pracy zespolu oraz zasady funkcjonowania calodobowego dyZuru. 

§ 2. Ilekr06 w regulaminie jest mowa 0: 
1) zespole - nalezy przez to rozumie6 Gminny Zesp61 Zarzfl,dzania 

Kryzysowego; 
2) 	 przewodniczfl,cym zespolu - nalezy przez to rozumie6 W6jta Gminy Sochocin; 
3) 	 sytuacji kryzysowej - nalezy przez to rozumie6 sytuacj<r wplywajfl,cfI, 

negatywnie na poziom bezpieczeitstwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach 
lub srodowiska, wywolujfl,cfl, znaczne ograniezenia w dzialaniu wlasciwyeh 
organ6w administracji publieznej ze wzgl<rdu na nieadekwatnos6 posiadanych 
sil i srodk6w; 

4) 	 zarzfl,dzaniu kryzysowym - nalezy przez to rozumie6 dzialalnos6 organ6w 
administracji publieznej b<rdfl,cfl, elementem kierowania bezpieczeitstwem 
narodowym, kt6ra polega na zapobieganiu sytuaejom kryzysowym, 
przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanyeh 
dzialaft, reagowaniu w przypadku wystfl,pienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu 
ieh skutk6w oraz odtwarzaniu zasob6w i infrastruktury krytycznej. 

§ 3. Zesp61 dziala na podstawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzfl,dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 

994 ze zm.); 
2) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. 0 zarzfl,dzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1401); 
3) regulaminu organizaeyjnego Urz<rdu Gminy Sochocin; 
4) zarzfl,dzenia W6jta Gminy Sochocin z dnia 20 wrzesnia 2018 r. w sprawie 

powolania Gminnego Zespolu Zarzfl,dzania Kryzysowego; 
5) niniejszego regulaminu. 

ROZDZIALII 

SZCZEGOLOWE ZADANIA GMINNEGO ZESPOLU ZARZl\DZANIA 


KRYZYSOWEGO 


§ 4. Zesp61 realizuje zadania we wszystkich fazaeh systemu zarzfl,dzania kryzysowego, tj. 
zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy. 

§ 5. Do zasadniezyeh zadait Zespolu w poszezeg6lnyeh fazach nalezy w szczeg61nosci: 
1) Faza zapobiegania: 

a) ocena i analiza potenejalnyeh zagrozeit, kt6re mogfl, wystfl,pi6 na terenie gminy; 
b) oeena element6w infrastruktury teehnicznej, srodowiska naturalnego oraz grup 

i srodowisk spolecznych szezeg6lnie wrazliwych na skutki sytuacji 
kryzysowych lub zdarzeit 0 znamionach kl<rski zywiolowej; 

c) analiza i oeena funkcjonujfl,eych akt6w prawa miejseowego pod kfl,tem 
prawidlowosci i skutecznosci oraz aktualnosci zawartyeh w nieh rozwifl,zait 
prawnych z zakresu zarzfl,dzania 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 znarnionach klyski 
Zywiolowej; 

e) 	 wnioskowanie, do wlasciwych organ6w 0 podjycie dzialan zwiqzanych 
z popraWq stanu bezpieczenstwa na terenie gminy. 

2) 	 Faza przygotowania: 
a) opiniowanie Gminnego Planu Zarzqdzania Kryzysowego; 
b) opracowanie, przyj ycie i wdrozenie procedur w zakresie zwracania siy 

o pomoc do organ6w adrninistracji 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 
urnozliwiajqcych wlasciwq koordynacje pomocy humanitarnej dla ludnosci 
poszkodowanej; 

e) 	 okreslenie zasad prowadzenia dzialalnosci inforrnacyjnej 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 
wynikaj qcych 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 zr6del ich pozyskiwania; 

h) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolen i cwiczen majqcych na celu 
przygotowanie Zespolu, sil ratowniczych i ludnosci do skoordynowanego 
i skutecznego prowadzenia dzialan w sytuacj ach 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 znarnionach klyski 
zywiolowej na obszarze gminy; 

b) koordynacja wszystkich dzialan zwiqzanych z ratowaniem i niesieniem 
pomocy poszkodowanym, jak r6wniez zwiqzanych z minimalizowaniem strat 
w infrastrukturze technicznej grniny; 

c) uruchomienie systemu calodobowej pracy Zespolu Gminnego; 
d) uruchomienie procesu stalej, calodobowej wymiany inforrnacji z sqsiednimi 

gminarni i centrarni zarzqdzania kryzysowego / powiat, wojew6dztwo / na 
temat zaistnialych sytuacji kryzysowych, ich skutk6w i prognoz rozwoju oraz 
dzialan sil ratowniczych; 

e) wypracowywanie propozycji dzialan majqcych na celu wlasciwe i skuteczne 
wykorzystanie znajdujqcych siy 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 szacowania szk6d w uprawach rolniczych 
i infrastrukturze technicznej gminy spowodowanych klyskq zywiolowq lub 
sytuacjq kryzYSOWq; 

b) 	 monitorowanie dzialan zwiqzanych z zapewnieniem poszkodowanym 
niezbydnych warunk6w do przetrwania / zastypcze miejsca do 



zakwaterowania, zasilki piem~zne, srodki zywnosciowe i inne artykuly 
pierwszej potrzeby I oraz dystrybucji srodk6w pochodz::tcych z pomocy 
humanitarnej; 

c) 	 koordynowanie i monitorowanie realizacji przedsi~wzi~c zwi¥anych 
z przywr6ceniem sprawnosci infrastruktury technicznej lenergia, woda, gaz, 
l::tcznosc, transport I, oraz systemu zaopatrzenia ludnosci w zywnosc, leki 
i inne artykuly pierwszej potrzeby; 

d) 	 wypracowywanie wniosk6w i propozycji dotycz::tcych wprowadzenia korekt 
do posiadanego Planu Zarz::tdzania Kryzysowego, maj'lcych na celu 
usprawnienie prowadzenia dzialail ratowniczych i pomocowych w przyszlosci. 

ROZDZIAL III 

ZADANIA KIEROWNICTWA I CZLONKOW GMINNEGO ZESPOLU 


ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO 


§ 6. Do zadan Przewodnicz::tcego Zespolu naleZy: 
1) zwolywanie planowych i alarmowych posiedzen Zespolu oraz przewodniczenie 

tym posiedzeniom; 
2) zatwierdzanie rocznych plan6w pracy Zespolu; 
3) zatwierdzanie plan6w i program6w szkolenia Zespolu ; 
4) zarz::tdzanie 6wiczen i trening6w Zespolu; 
5) akceptowanie protokol6w z posiedzen Zespolu; 
6) zapraszanie na posiedzenia os6b nie b~d::tcych czlonkami Zespolu; 
7) uruchamianie, w sytuacji kryzysowej systemu calodobowych dyzur6w 

§ 7. Do zadail Zast~pcy Przewodnicz::tcego Zespolu nalezy: 
1) zast~powanie Przewodnicz::tcego Zespolu w razie jego nieobecnosci; 
2) koordynacja przygotowania czlonk6w Zespolu do realizacji zadail 0 kt6rych 

mowa w § 2 ust. 1 Zarz::tdzenia; 
§ 8. Czlonkowie Zespolu realizuj::t zadania wynikaj::tce z ich stanowiskowych zakres6w 

obowi¥k6w, z uwzgl~dnieniem trudnosci spowodowanych sytuacj::t kryzysow::t oraz 
kr6tkim czasem ich realizacji; 

§ 9. 	 Przewodnicz::tcy Zespolu moze okresli6 jego Czlonkom realizacj~ innych zadall, 
integralnie zwi::tzanych z zaistnial::t sytuacj::t kryzysow::t i nie mieszcz::tCych si~ 
w zakresach obowi¥k6w 0 kt6rych mowa w § 8, w szczeg61nosci zwi¥anych z: 
1) koordynacj::t przygotowania pomieszczen i srodk6w technicznych Urz~du 

umozliwiaj::tcych funkcjonowanie Zespolu i calodobowego dyzuru; 
2) realizacj::t procesu eWakuacji ludnosci i jej mienia; 
3) przygotowaniem miejsc zakwaterowania dla ewakuowanej ludnosci; 
4) zaopatrzeniem poszkodowanych w zywnosc i artykuly pierwszej potrzeby; 
5) koordynacj::t dystrybucji pomocy humanitamej; 
6) pozyskiwaniem i dystrybucj::t srodk6w i material6w niezb~dnych do prowadzenia 

dzialan ratowniczych i zabezpieczenia uszkodzonych obiekt6w; 
7) zapewnieniem calodobowej wymiany informacji na potrzeby dzialail 

ratowniczych i niesienia pomocy poszkodowanym; 
8) przygotowywaniem i dystrybucj::t material6w informacyjnych oraz wsp6lprac::t 

z mediami; 
9) opiniowaniem Planu Zarz::tdzania Kryzysowego Gminy; 
10) aktywnym uczestnictwem w szkoleniach i cwiczeniach z zakresu zarz::tdzania 

kryzysowego; 
11) koordynacj::t realizacji program6w profilaktycznych maj::tcych na celu popraw~ 

bezpieczenstwa na terenie gminy. 



§ 10 	 Zadania, 0 kt6rych rnowa w § 8 i § 9 Czlonkowie Zespolu realizuj,! sarnodzielnie oraz 
poprzez podleglych pracownik6w; 

§ 11 	 Do zadan sekretarza Zespolu nalezy: 
1) opracowywanie dokurnent6w reguluj,!cych zasady funkcjonowania Zespolu; 
2) opracowywanie rocznych plan6w dzialania Zespolu oraz plan6w i prograrn6w 

jego szkolenia; 
3) uzgadnianie z Przewodnicz'!cyrn Zespolu terrnin6w posiedzeii. Zespolu i ich 

porz'!dku obrad; 
4) powiadarnianie Czlonk6w Zespolu 0 terrninachjego posiedzen i szkoleii.; 
5) protok61owanie posiedzeii. Zespolu; 
6) prowadzenie i obsluga szkolen Zespolu; 
7) opracowywanie rocznych sprawozdan z prac Zespolu; 
8) przygotowywanie raport6w z dzialan Zespolu w sytuacjach kryzysowych. 

ROZDZIALIV 

TRYB PRACY ZESPOLU ORAZ OGOLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 


CALODOBOWEGODYZURU 


§ 12. Zesp61 pracuje na posiedzeniach, kt6re zwoluje jego Przewodnicz'!cy: 
1) w trybie planowyrn - zgodnie z rocznyrn planem dzialania Zespolu, nie rzadziej 

jednak niz raz na kwartal; 
2) 	 w trybie alarrnowyrn - w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej wyrnagaj,!cej 

natychrniastowej analizy oceny zagrozeii., oraz koordynacji dzialan 
ratowniczych. 

§ 13. 	 Czlonkowie Zespolu w sytuacji kryzysowej pracuj,! zgodnie z wymiarern czasu pracy 
obowi'!Zuj,!cyrn w jednostce organizacyjnej w kt6rej s,! zatrudnieni, z zapewnieniern 
dobowych dyzur6w. 

§ 14. 	 Obieg inforrnacji dla potrzeb pracy Zespolu realizuje siy poprzez: 

1) 	 w godzinach pracy Urzydu Gminy pracownik6w sekretariatu; 

2) 	 po godzinach pracy i w dni wolne calodobowy dyzur, zorganizowany na bazie 
sekretariatu i pracownik6w Wydzialu Kadr, Oswiaty i Spraw Organizacyjnych. 

§ 15. 	 Do zadan calodobowego dyzuru nalezy: 

1) 	 przrimowanie kornunikat6w i inforrnacji i przekazywanie ich do kierownictwa 
i czlonk6w Zespolu; 

2) 	 wymiana inforrnacji dotycz'!cych zaistnialych sytuacji kryzysowych z s,!siednimi 
grninarni, Powiatowym i Wojew6dzkim Centrum Zarz,!dzania Kryzysowego oraz 
innyrni jednostkarni organizacyjnyrni zaangazowanymi w dzialania ratownicze 
i niesienie pomocy poszkodowanyrn; 

3) 	 przekazywanie do wykonawc6w decyzji Przewodnicz'!cego i ustalen podjytych na 
posiedzeniach Zespolu; 

4) 	 dokurnentowanie prac poprzez prowadzenie dziennika dzialaii.. 

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

§ 17. 	 Dokurnentarni dzialan Zespolu s'!: 

1) 	 roczne plany dzialania; 

2) 	 plany i prograrny szkoleii.; 

3) 	 plan zarz,!dzania kryzysowego grniny; 



4) plan operacyjny funkcjonowania Grniny Sochocin w warunkach zewn~trznego 

zagrozenia paiistwa i w czasie wojny; 


5) protokoly z posiedzen Zespolu; 


6) raporty, analizy, opinie i sprawozdania z dzialaii Zespolu. 


§ 18. 	 Nadz6r w zakresie przygotowania pornieszczen na potrzeby funkcjonowania Zespolu 
i calodobowego dyzuru oraz zapewnieniern niezb€idnej jego obsady osobowej 
sprawuje Sekretarz Grniny. 

W '/.I/GJ~
( ! I I 
1/.1.' __'r--

Andrzej R~~atowski 


