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ZARZĄDZENIE Nr 36/2011

wÓne - Szrfo obrony Cywilnej GMINY cÓzn
z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzanla Kryzysowego

Działając na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia26 kwietni a 2007r. okryzysowym (Dz.IJ. Nr 89, poz. 590 ze zm.) oruz art.19 ust. 5,6,7 tejżeustawy
tworzenia gminnego zespołu zarządzania Ęzysowego _

zarządzaniu
w sposobie

z a r z ą d z am' co następuje:

$1

,uuar|J,*ołuję 
Gminny Zespół Znządzania Kryzysow ego(GZZK), zwany dalej ,,zespołem,,

l. Szef Zespołu _ Wójt Gminy

2. Zastępca Szefa Zespołu- Sekretarz Gminy
3. Grupy robocze o charakterze stałym:

. Grupa planowania cywilnego

. Grupa Monitorowania, prognoz i analiz
4. Grupy robocze o charakterze czasowym:

. Grupa operacji i organizacji działń

. Grupa zabezpieczenia logistycznego

. Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno_bytowej

s2
Celem działania Zespołu jest podejmowanie działań zmierzających do zapobieganiapowstawaniu oraz minimalizacji zagrożenia Życia i zdrowia oraz mienia i środowiska,monitorowania i prognozowania rozwoju sytuacji, kierowania akcją ratownicząi odbudowąna terenie gminy jako następstw katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działalnościczłowieka

$3
Zespoł działana podstawie zatwierdzonego pTzezWójta Gminy Regulaminu Pracyzespołu określające go szczegółowy skład grup, zakres ouońątorv osob }uJ"|ny.t' oru,tryb pracy i szkolenia zespołu.



$4

Szef zespołu stosownie do zaistniałych zdarzenmoŻe doraźnie włączyć w skład zespołu

przedstawicieli organizacj i społec3nych, charytatywnych a także sołtysów.

$s
Zaktualizowanie Regulaminu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powierzam

inspektorowi d/s obronnych i oC zgodnie z ustawą z dnia26 kwiętnia 2007 r. o zarządzantu

kryzysowym.

s6
obsługę kancelaryjno- biurowąGminnego Zespołu zapewni sekretariat Urzędu Gminy

$7

Traci moc zarządzenie Nr 56/2007 Wójta Gminy Gózd z dnia 04 wrzęśnia 2007 r. w

sprawie powołania Gminnego Centrum Zarządzaria Kryzysowego

s8

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania
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Załączni|rl:

Nr 1 - Imienny skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Nr 2- ,, Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzarua Kryzysowego'',

Nr 3 -,, Siatka Bezpieczeistwa"


