Zarządzenie Nr 25/03
Wójta Gminy Czernikowo
z dnia 02.10.2003 r.
w sprawie: utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania
Na podstawie art. 12 ust. 1-4 ustawy z dnia 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U Nr
62, poz. 558 i Nr 74, poz. 676) oraz w związku z §1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3
grudnia 2002 r. (Dz. U Nr 215 poz.1818) w sprawie tworzenia gminnego zespołu reagowania,
powiatowego, wojewódzkiego zespołu reagowania zespołu kryzysowego oraz Rządowego Zespołu
Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.
Zarządzam, co następuje:
§1
Tworzy się Gminny Zespół Reagowania, zwany dalej “ Zespołem”, jako strukturę organizacyjną
odpowiedzialną za zabezpieczenie procesu przygotowania i kierowania przez Wójta, działania
prowadzonymi w celu zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcie na obszarze
gminy Czernikowo.
§2
Zespół składa się z Szefa, Zastępcy oraz grup roboczych o charakterze stałym i czasowym.
§3
Szefem zespołu jest Zastępca Wójta.
§4
Zastępca Szefa jest Gminny Komendant Straży Pożarnej w Czernikowie.

§5
Grupami roboczymi gminnego zespołu o charakterze stałym są:
1)grupa planowania cywilnego
2)grupa monitorowania, prognoz i analiz
§6
1.Grupy planowania cywilnego tworzą:

inspektor

ds. woj. OC

Skarbnik

Gminny

Radca

Prawny

2.Grupę monitorową, prognoz i analiz tworzą:
inspektor

ds. gospodarki ziemią i rolnictwa

inspektor

ds. działalności gospodarczej

inspektor

ds. planowania przestrzennego

inspektor

ds. leśnictwa, zaopatrzenia w wodę, melioracji, ochrony środowiska
§7

1.Grupami roboczymi gminnego zespołu o charakterze czasowym są:
a) grupa operacji i organizacji działań
b) grupa zabezpieczenia logistycznego
c) grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno- bytowej
§8
1.Grupę operacji i organizacji działań oraz zabezpieczenia logistycznego tworzą:
a) Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
b) Kierownik Rewiru Dzielnicowych
c) Komendant Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernikowie
d) Kierownik Posterunku ENERGETYCZNEGO
2.Grupę opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej tworzą:
a)Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie
b) pracownicy GOPS wg decyzji kierownika
c) Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia
§9
1.Grupy wymienione w §6 i §7 tworzą Gminne Centrum Reagowania, które stanowi komórkę
organizacyjną Urzędu Gminy w Czernikowie.
2.Siedziba Gminnego Centrum Reagowania znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Czernikowie
przy ul. Słowackiego 12
§10
1.1.Szef Zespołu uwzględniając bieżące potrzeby w zakresie zabezpieczenia potrzeb ludności może
uzupełnić skład grupy, poprzez zaproszenie do udziału w jej procesach przedstawicieli instytucji

służb i organizacji nie wymienionych w §8 ust. 1 i 2.
2.W warunkach ogłoszenia i obowiązywania stanu klęski żywiołowej na obszarze4 kraju,
województwa, powiatu i bminy lub jej części członkowie grupy operacji i organizacji działań
oraz zabezpieczenia logistycznego wymienieni w §8 ust. 1Oraz członkowie grupy opieki
zdrowotnej i pomocy socjalno- bytowej wymienieni w §8 ust. 2 mogą zostać wyznaczeni do prac
w składzie grupy na mocy decyzji Wójta.
3.Miejscem pracy grupy operacji i organizacji oraz zabezpieczenia logistycznego oraz grupy opieki
zdrowotnej i pomocy socjalno- bytowej w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej jest
Urząd Gminy w Czernikowie.
§11
1.Posiedzenie Zespołu zwołuje Szef Zespołu w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na
VI m-cy.
2.W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji
działań ratowniczych, Szef Zespołu może w trybie natychmiastowym zarządzić jego posiedzenie
w pełnym składzie lub obejmującym od jednej do kilku grup nadzorczych.
3.Szef Zespołu w zależności od potrzeb może zwołać posiedzenia grupy roboczej lub grup
roboczych w sytuacjach nie wymienionych w ust. 1 i 2 po uzyskaniu akceptacji Wójta.
§12
1.W celu stworzenia warunków do zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia
Zespółón pracuje w fazie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy.
2.W

fazie

zapobiegania

Zespół

podejmuje

działania

redukujące

lub

eliminujące

prawdopodobieństwo wystąpienia klęski żywiołowej albo w znacznym stopniu ograniczające ich
skutki.
3.W fazie przygotowania Zespołu podejmuje działania planistyczne w zakresie sposobu reagowania
w warunkach wystąpienia klęski żywiołowej, a także zabezpieczenia niezbędnych sił i środków
do działań ratowniczych.
4.W fazie reagowania Zespół podejmuje działania polegające na zapewnieniu wszechstronnej
pomocy poszkodowanym, zatrzymaniu lub zahamowaniu rozwoju zjawisk i zdarzeń
wywołujących straty i zniszczenie oraz ograniczenia ich zasięgu.
5.W fazie odbudowy Zespół podejmuje działania w celu odtworzenia zdolności do
reagowania,obejmujące siły i środki ratownicze, techniczno-budowlaną strukturę ochronną i
alarmową, transportową i zabezpieczającą dostarczenie wody oraz struktur organizacyjnych i
powiązań funkcjonalnych między innymi.
6.Działanie określone w ust. 4 i 5 realizowane są przez Zespół w pełnym składzie.

§ 13
1.Bieżącą obsługę kancelaryjno-biurową zapewnia Inspektor ds. techniczno-kancelaryjnych przy
współudziale pracowników Urzędu Gminy wymienionych w §6 ust. 1 i 2 i §8 ust.1 pkt 1 i 2
2.W warunkach wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej Wójt
Gminy zobowiązany jest do oddelegowania na wniosek Szefa Zespołu, pracowników do
zabezpieczenia prac Zespołu w zakresie i terminie wskazanym we wniosku.
3.W warunkach wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej Wójt
Gminy zobowiązany jest na wniosek Szefa Zespołu do wydzielenia na potrzeby Zespołu,
pomieszczeń służbowych wraz z wyposażeniem techniczno-biurowym.
§14
Organizację i tryb pracy Zespołu określa Regulami Gminnego Zespołu Reagowania stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§15
1.Finansowanie Zespołu planuje się w ramach budżetu gminy.
2.Zadania inwestycyjne, niezbędne do utworzenia i funkcjonowania zespołu oraz zapewnienia jego
gotowości do wykonywanych zadań w stanach nadzwyczajnych, planuje finansować z dodacji
celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ze środków programów
wieloletnich.
§16
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 03.10.2003 r.

