ZARZ 4DZENIE Nr 0050 .50.2022
WOJTA GMINY LUBOMINO
z dnia 09 sierPnia}O2? roku

w sprawie powolania Gminnego Zespolu Zarzqdzania Kryrysowego
Na podstawie art. 19 ust.4, 5,6, i 7 ustawy z dnia 26 kwietnia2007 r. o zatz}dzantt kryzysowym
(tj. Dz. IJ. 22022 r. poz.26l.), w zrvi4zku z art.7, ust. l. pkt. 14 ustawy z drua 8 marca 1990 r. o
sanov4dzie gminnym zatz4dzan co nastqpuj e :

$1
W celu wykonywaniazadahprzewidzianych w ustawie o zarz4dzanivkryzysowym, a w
szczeg6lioSci botycz4cych zapobiegania i usuwania skutk6w klgsk 2ywiolowych na obszatze
gmin|powotujg Gmiffi Zespt*Zarzqdzana Kryzysowego, zwany dalej ,,Gminnym Zespolem".

s2
W sklad Gminneso Zesnolu wchodza:
1. Przewodnicz4cy ZesPolu

'

W6jt GminY Lubomino

2. ZastEpca Przewodni cz4ce go Z e spofu
. Sekretarz Gminy Lubomino
3. Grupy robocze o charakterze stalym
a) Grupa Planowania i Monitorowania
b) Kierownicy grup o charakterze czasowym
4. Grupy robocze o charakterze czasowym:
a) Grupa Operacji i OrganizacjiDzialah,
b) Grupa Zabezpieczenia Logisty cznego,
Grupa Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno

.)

-

Bytowej'

$3
1.

W sklad Grupy Planowania i Monitorowania wchodz4:
. Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Transportu - kierownik grupy

'
',
.
2.

Inspektor ds. OC iZK
Inspektor ds. Ochrony Srodowiska
Czl,onkowie OSp z terenu Gminy Lubomino WznaczetiprzezKomendanta Gminnego OSP
w Lubominie,
Funkcjonariusz policji wznaczony przezKomendanta Komisariatu Policji w Ornecie.

W sklad Grupy Operacji i Organizacji Dzialarfi wchodz4:
. Komendant Gminny OSP w Lubominie - kierownik grupy
. Dzielnicowy rejonu stuZbowego gminy Lubomino,
. Osoby n*t.Vir" (lub ich przedstawiciele) uigte e w Gminnym Planie Zatzqdzaria
Kryzy sowe go

3.

alizuj 4ce okreslone zadania (fu nkcj e)'

W sklad Grupy Zabezpieczenialogistycznego wchodz4:
. Skarbnik Gminy Lubomino - kierownik grupy

.
.

4.

re

Pracownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Transportu,
Kierownik USC,

W sklad Grupy opieki Zdrowotnej i Pomocy socjalno - Bytowej wchodz4:
. Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej - kierownik grupy
. Kierownik NZOZ ,,CYPERMED" w Lubominie,
' Dyrektor Zespotu Szk6l w Lubominie.
' Dyrektor Szkoty Podstawowej w Wilczkowie'

wymienionych grup mo2e
5. W6jt Gminy Lubomino, w zale2noSci od potrzeb do skladu wyzei
powolad specjalist6w, ekspert6w, osoby za]ufarria spolecznego.
O.

zatzqdzeria,
Imienny ,klud Z.rpotu stanowi niepubiikowany zalqczniknr 1 do niniejszego

s4
jest budynek urzgdu Gminy w Lubominie,
Siedzib4 Gminnego Zespotu zarzqdzaria Kryrysowego
ul Kopernika 7, l1 - I 35 Lubomino.

$s
pracownik sekretariatu Urzqdu Gminy
Obslugg kancelaryjno-biurow4 Gminnego Zespotu3ap_ewni
*rlbtpracy zinspektorem ds. Obrony Cywilnej iZaruTdzarria Kryzysowego'

*.

$6
Funkcjonowanie Zespolu finansowane jest z budzetu Gminy.

s7

i

dziataniaGminnego Zespotu okresla Regulamin Gminnego Zespolu
go zaruTdzenia'
Zarz4dzarria Kryzysowego, stanowi ilcy zalqcznik Nr 2 do niniejsze
Zasady funkcjonowania

s8
Nadz6r nad wprowadzeniem

w

irycieZaruqdzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lubomino'

$e
Traci moc Zarzqdzenie Nr l/2008 w6jta Gminy Lubomino
28 stycznia 2008 r.

-

Szefa obrony Cywilnej Gminy

$10
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania'

X9

mgr Andtze,

z dnia

Zal1cznikNr 2 W6jta Gminy Lubonino
do zarz4dzenia Nr 0050.50.2022
z dnia 09 sierpnia 2022 r.

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOLU ZARZADZANIA
KRYZYSOWBGO

*",,"ff;r;?l
l.
2.

1gor,,.

Regulamin Gminnego Zespolu Zarz4dzana Kryzysowego zwanego dalej ,,Regulaminem"
okresla zadanrai organizacjg pracy Zespofu.
Zesp6l dzialana podstawie:
Ustawy zdnia26 kwietnia2}}7 r. o zarz4dzanu kryzysowym,
Ustawy z dnia l8 kwietnia 2002 t. o stanie klgski Zywiolowej,
Ustawy zdrua8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
Statutu Gminy Lubomino,
Gminnego P1anu Zarz4dzana Kryzysowego,
dnia 09 sierpnia 2022 r. w sprawie powolania
Zarz4dzenia Nr 0050.50.2022
Gminnego Zespolu Zarz4dzania Kryzysowego,
Akt6w prawnych normatywnych reguluiqcych dzialarrLe administracji publicznej,
stu:Zb, inspekcji, strazy i podmiot6w.

r
r
r
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Rozdzial2
Zadznia Zespolu i jego czlonk6w

1)

Do zadarf, Zespolu naleiY:
zwi4zarrych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i
usuwaniem skutk6w zagroaefii klgsk zywiotowych na terenie gminy,
organizowanie szeroko rozumianej pomocy (w tym humanitarnej) dla poszkodowanych
mieszkaric6w gminy,
prowadzenie prac maj4cych na celu odbudowg, naprawg zriszczef, spowodowanych
katastrofami i klgskami zywiolowymi,
potencjalnych zagrolei mog4cych mie6 wpbw na
ocena wystgpuj4cych

1) organizowanie dzialafi

2)
3)

4)

i

bezpieczehstwopubliczreiprognozowanietychzagtoheh,
prrygotowanie propozycji dzialah i przedstawianie W6jtowi wniosk6w dotycz4cych
wykonania zmiany lub zaniechaniadzialahujgtych w Planie Zarzqdzania Kryzysowego,
6) przekazywanie do wiadomoSci publiczrej inforrnacjizvtiqzanychzzagro2eniami,
7) opiniowania Gminnego Planu Zarzqdzania Kryzysowego,
8) wsp6ldzialania z s4siednimi gminami w zakresie wykorzystania sil i Srodk6w do
prowadzen ia dzialah ratownicrych.
9) w prrypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej wykonywanie innych zadan, poleceri
W6jta lub Przewodnicz4cego Zespotu z zakresu zav4dz,aria kryzysowego.

5)

2) Do zadafi Przewodnicz4cego Zespolu naleiy:
1) Kierowanie Zespolem,
2) Zwolywanie w trybie tadzwyczajnym posiedzeri Zespolu w zwiTku z wyst4pieniem
symptom6w lub stanem klgski zywiotowej;
3) Wyznaczenie ze skladu Zespolu kierownika grupy operacji w przypadku wyst4pienia
symptom6w lub klgski zywiolowej nie uwzglgdnionej w planie reagowania
kryzysowego lub wyst4pienia kilku zdarzefi iednoczeSnie ;
U4
Mazur

Podejmowanie decyzji i kierowanie organizacj qdzia\afiratowniczych przed, w trakcie
po wyst4pieniu klgski zYwiolowej;
5) Zatviedzanie plan6w szkolenia zespolu;
6) Wystgpowanie z wnioskami o pomoc sil i Srodk6w ze szczebla powiatu oraz
zaanguhowania sil i Srodk6w wojska;
7) Wystgpowanie z wnioskiem do Wojewody w sprawie stanu klgski zywiotowej;
8) Kierowanie dzialaniami ntiqzanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem
i usuwaniem skutk6w zagtohehna terenie gminy.
9) Zapraszanie na posiedzenia os6b nie bgdqcych czlonkami Zespolu,

4)

i

3) Do zadafiZastgpcy Przewodniczqcego Zespolu naleiy:
1) zastgpowanie Przewodniczqcego Zespolu w tazie jego nieobecno$ci

,

2) koordynacja bie24cych prac Zespotu,
3) tworzenie warunk6w do realizacji podjqtych decyzji.

4) Kierowanie opracowaniem Gminnego Planu Zarzqdzania Kryzysowego oraz nadz6r nad
5) opracowaniem plan6w funkcjonalnych reagowania naposzczeg6lne zagtohenta;
6) Zapewnienie sprawnego powiadamiania czlonk6w Zespolu w przypadkachzaruqdzenia
nadmvy czajne go po sie dzerna Zespolu

;

7) Nadzorowanie i koordynowanie przedsigwzigt, zwi1zarrych z ewakuacj4ludnoSci oraz
j ej ostrzeganiem, powiadamianiem i alarmowaniem;
8) Zapewnienie sprawnego dzialania l4czno6ci radiowej sieci zarzqdzania wojewody;
9) Opracowanie prognoz i analizzagroaenoraz ich dokumentowaniem;
l0) Nadz6r nad monitoringiem zagroae|oraz ich monitorowaniem;
11) Pomoc w opracowaniu dokumentacji gier decyzyjnych i cwiczeri;
12) Wnioskowanie o uruchomienie do dzialaniagrup roboczych
1 3) Prowad zenie dziaNalnoSci infonnacyj nej.
4'1

Zadania dla grup robocrych Gminnego Zespolu Zarzqdzania Kryrysowego:
Grupa Planowania i Monitorowania realizuie nastepuiace zadania :
a) dokonuje oceny zagro1eniaoraz moZliwoSci jego dalszego rozwoju,
b) planuj e mo2:liwosci wsparcia prowadzony ch dzialahratownicrych,
c) koordynuje dzialanie sit i Srodk6w uczestnicz4cychw akcji ratowniczej,
d) planuje dzialaria maj4ce zmniejszyl zagrohenia w progftlmach rozwoju gminy i
zagospodarowania przestrzennego gminy,
e) organizuje wsp6lprac9 z instytucjami i jednostkami na terenie gminy ta rzecz
poprawy bezpieczefstwa,
zapewnia obslugg informacyjno-prasow4,
g) ocenia warunki atmosferyczne i ich wptyw na zagrolenie ludno6ci oraz usuwanie
skutk6w powstatych zagrokh,
h) ocenia i analizuje wystgpuj4ce na terenie gminy zagrohenia,
przedstawia propozycj e dzia\afi profilaktycmych minimalizuj qcych,
prrygotowuje wnioski do wieloletnich plan6w w zakresie poprawy bezpieczeristwa
ludnoSci.

l;

f)

i)
j)

21 Grupa Operacii i Organizacii Dzialafi realizuie nastepuiacg zadania :
a) kieruje i koordynuj e dzia\aniapodlegtych stu2b podczas dzialahratowniczych,
zapewnia wsp6ldzialanie z s4siednimi gminami i Powiatowym Zespolem
Zarzqdzana Kryrysowego,
b) zapewnia system lqczno6ci z wszystkimi podmiotani zaangtlzowanymi w realizacjg
przedsigwzig6 reagowania kryzysowego,
c) bezpoSrednio SciSle wsp6lpracuje z podmiotami ratowniczymi ustawowo
zobowiqzanymi do usuwania zagroheh,

d) bierze udzialw pracach sztabu akcji ratowniczej powotanego prz 2 dow6dca akcji
ratowniczej.
214

a) zapewnia Srodki

i sprzgt kwatermistrzowski, higieny osobistej, wodg pitn4 i

wyrywienie dla poszkodowanej ludnosci oraz sfuZbom ratowniczym,
b) oiganizuje i utrzymuje niezbgdnqbuq material6w i sprzqtu do skutecznego
prowadzeni a dzialah ratowniczych,
c) planuje niezbgdne potrzeby materialowo-techniczne do prowadzenia skutecznych
dzialah ratowniczych,
d) wsp6tpr acuje ze sztabem akcji ratowniczej w zakresie zaspokojeniapotrzeb
materialowo-technicznych do prowadzenia dzialaf..
4)

zadania:
a) zapewnia zakwaterowanie, warunki higieniczno-sanitame, wodg pitn? oruz
wyzywienie dla os6b poszkodowanych,
w Wznaczonych Zespolach Oswiatowych odpowiedni4 iloS6 miejsc
przygotowuje
b)
na przyj gcie ewakuowanych miesdcaric6w,
c) planuj i zaspokoj enie podstawowych potrzeb poszkodowanej ludnoSci,
A; prowadzi dziataniap.ofrtat tyczne majqce na celu zapobiegnigcie epidemiom i
chorobom zakuinYm,
e) przyjmuj e i przekan$e poszkodowanym pomoc humanitarn4 pochodz4cq od
instytucji i organizacji spoza gminy,
fl otresta niezUgane poirzeby poszkodowanej ludnoSci i proporycje ich zaspokojenia.

Czlonkowie Zespolu realizujq w trakcie jego prac swoje statutowe zadania i obowiQzki.
Realizacja statutowych zadafi przez czlo*6w Zespolu ma zapewni6 bezkolizyjne i efektywne
wsp6tdzialanie wszystkich jednostek organizacyjnychw zakresie zapobiegania, przygotowania
or* ,rugowania i tatuAowy w sytuacjach klgski zywiotowej obejmuj4cej jedno lub wigcej
zagrozei, a tak2e zapewnid wsp6ldzialanie z silami i Srodkami innych gmin i powiatu, silami
podporz4dkowanymi woj ewodzi e or az innym podmiot6w.

1) Czlonkowie stali GZZK w sytuacji kryzysowej pracujq zgodnie z wymiarem czasu pracy
obowiqzujqcym w jednostce organizacyjnej w kt6rej s4 zatrudnieni, z zapewnieniem
dobowych dyZurow.
obowiqzywania stanu klgski Zywiolowej Zespll pracuje w pelnym skladzie w
trybie ci4glym, z zapewnieniem znianowej pracy os6b wchodz4cych w'sklad Zespolu

2) W .ruri.

Rozdzial 3
Organizacja pracY ZesPolu
Zakres dzialania ZesPolu.

1.

Zesp6lpracuje w fazach: zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy.
1) Faza zapobiegania Zesp6\. podejmuje dzialania, kt6re redukuj4 lub eliminuj4
prawdopodobienstwo wyst4pienia sytuacji kryzysolvych albo w zrraczrrym stopniu
ograniczaj4 ich skutki.
2) Baza przygotowania Zespll podejmuje dzialarua ptanistyczne, dotyczqce sposob6w
wyst4pienia sytuacji kryzysolvych, atakhe dzialania majqce na celu
r.ugo**iinu
"ru,
sil i Srodk6w niezbgdnych do efektywnego reagowania.
poiigktr.rie zasob6w
3) Faza reagowania Zespll podejmuje dzialania polegaj4ce na zapewnieniu pomocy
poszkodoi*y-, zahamowaniu rozwoju wystgpuj4cych zagrohefi oraz ograniczeniu
strat i zniszczeh.
4) Faza odbudorvy Zesp6l podejmuje dzialania maj4ce na celu przywr6cenie zdolnoSci
reagowania, odtudo*g ,upuru sluZb ratowniczych oraz odtprzenie f<luczowej dla
tunkcjonowania gminy

-

-

'

-

-

intastruttury.

a

II

t1f

34

Tryb pracy Zespolu.

Posiedzenia Zespolu zwoluje i przewodniczy jego obradom Przewodnicz4cy Zespolu lub
jego zastgpca.
2. Posiedzenia, o kt6rych mowa w pkt. I mog4 by6 zwolywane w niepelnym skladzie.
3. Decyzje w sprawach bEd4cych przedmiotem dzialania Zespotu jednoosobowego podejmuje
Przewodniczqcy lub jego Zastgpca, w oparciu o przeprowadzonq przez Zesp6l analizq

1.

zagroileriaorivwypracowan4koncepcj4dzialania.

Rozdzial 4
Spos6b dokumentowania prac Zespolu
Dokumentami bie24cymi prac Zespolu s4:

l.

2.

Gminny Plar, Zarz4dzanra Kryzysowego.
Protokoty z posiedzef Zespolu wtazzzalqcnrikarri w postaci:
a) porz4dkuobrad,
b) wykazu uczestnik6w Posiedzenia,
c) ustaleri podjgtych na posiedzeniu,
d) dokument6w i material6w przygotowanych przed i w trakcie posiedzenia,
e) analizy, oceny i opinie,
notatki, kt6re zawierajq chronologiczny zapisprzeglqduzdav-ef, wypracowanych
decy4ii wdrazanych kolejno dzialafipodejmowanych w celu likwidacji zagroZeh,
pomocy poszkodowanym,
g) zarz1dzenra, decyqi.

f)

VvdJ
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