
 
Zarządzenie Nr 46/2008  

Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
z dnia 5 marca 2008 roku 

 
w sprawie: składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Izbicy 

Kujawskiej. 
 
 
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym /Dz.U. z 2007 roku Nr 89 
poz. 590/ i § 1 pkt.1 załącznika Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

Burmistrz Gminy i Miasta 
zarządza co następuje: 

 
§ 1. 

 
Tworzy się Gminny Zespół Zarządznia Kryzysowego, zwany dalej “Zespołem”,jako organ pomocniczy Burmistrza 
Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej odpowiedzialny za zapewnienie wykonywania zadań zarządznia kryzysowego na 
obszarze Gminy i Miasta Izbica Kujawska.  

§ 2. 
 
1.Zespół składa się z Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego oraz osób wskazanych w zależności od potrzeb 
przez Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej. 
 
2.Przewodniczącym Zespołu jest Burmistrz Gminy i Miasta wIzbicy Kujawskiej. 
 
3.Zastępcą Przewodniczącego Zespołu jest inspektor do spraw obronnych i wojskowych Urzędu Gminy i Miasta w 
Izbicy Kujawskiej – komendant gminny ochrony przeciwpożarowej. 
 
4.Spośród osób wskazanych przez Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej tworzy się stałą grupę roboczą 
Zespołu. 
 
5.W skład stałej grupy roboczej Zespołu wchodzą przedstawiciele: 
a/ Posterunku Policji w Izbicy Kujawskiej, 
b/ Lecznicy dla Zwierząt /Weterynarii/ w Izbicy Kujawskiej, 
c/ Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej, 
d/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej, 
e/ Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej, 
f/ Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, 
g/ Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności 
Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, 
h/ Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej; 
 
6.Stała grupa robocza Zespołu odpowiada w szczególności za realizację zadań: 
a/ ocenę wystepujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie 
tych zagrożeń; 
b/ przygotowywanie propozycji działań i przdstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub 
zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego; 
c/ przekazywanie do publicznej wiadomości informacji związanych z zagrożeniami;  
d/ opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego. 



§ 3. 
 
Jeżeli przeprowadzenie określonych zadań wymagać będzie wiadomości specjalnych, burmistrz gminy i miasta z własnej 
inicjatywy lub na wniosek zastępcy może powołać do składu stałej grupy roboczej osoby posiadające wiedzę 
specjalistyczną z określonej dziedziny. 

§ 4. 
 
1.Zastępca Przewodniczącego Zespołu odpowiedzialny jest za organizację bieżącej pracy Zespołu. 
 
2.W warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej lub zagrożenia wystąpienia sytuacji kryzysowej, na polecenie 
Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności zastępcy Przewodniczącego, wskazani kierownicy 
referatów Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej są odpowiedzialni za realizację zadań określonych w Gminnym 
Planie Reagowania Kryzysowego, niezbędnych do zabezpieczenia warunków do sprawnego rozwinięcia i 
funkcjonowania Zespołu,w zakresie i terminie określonym przez przewodniczącego Zespołu lub jego zastępcę. 

§ 5. 
 
1.Miejscem pracy Zespołu są wskazane pomieszczenia budynku Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej ul. 
Piłsudskiego 32 /pokój nr 29-30/, w warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej pokój Nr 15-16 UGiM. 
 
2.W przypadku niemożności pracy Zespołu w obiekcie Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, funkcje obiektu 
zastępczego przejmuje w zależności od decyzji Przewodniczącego Zespołu Posterunek Policji w Izbicy Kujawskiej, na 
zasadach określonych w Gminnym Planie Reagowania Kryzysowego. 

§ 6. 
 
1. Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Zespołu 
wskazując czas, miejsce, tematykę posiedzenia oraz osoby przewidziane do uczestniczenia w nim, nie rzadziej jednak niż 
raz na kwartał. 
 
2.W warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej wymagającej analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji działań 
ratowniczych Przewodniczący Zespołu,a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego Zespołu może 
zadecydować o natychmiastowym funkcjonowaniu Zespołu w systemie ciągłym, z zapewnieniem zmianowej pracy osób 
wchodzących w jego skład. 
 
3.Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działa na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez 
Przewodniczącego Zespołu – Burmistrza Gminy i Miasta. 

§ 7. 
 
1.Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Zarządznia fiinansowane jest z budżetu gminy i miasta – w ramach wydatków 
Urzędu Gminy i Miasta. 
 
2.Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego może być finansowana także z dotacji celowych z 
budżetu państwa na dofinansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.
 
3.Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Urząd Gminy i Miasta. 
 

§ 8. 
 



Dokumentami działań i prac Gminnego Zespołu Zarządznia Kryzysowego są: 
–roczny plan pracy, 
- Gminny Plan Reagowania Kryzysowego,  
–plany ćwiczeń, 
–protokóły posiedzeń Zespołu, 
–inne niezbędne dokumenty. 

§ 9. 
 
1.W celu zapobiegania skutkom sytuacji kryzysowej lub ich usuwania Gminny Zespół Zarządzania pracuje w fazach: 
a/ zapobiegania, 
b/ przygotowania, 
c/ reagowania, 
d/ odbudowy. 
 
2.W fazie zapobiegania Gminny Zespół Zarządzania podejmuje działania, które redukują lub eliminują 
prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowej,albo w znacznym stopniu ograniczają jej skutki. 
 
3.W fazie przygotowania Gminny Zespół Zarządznia podejmuje działania planistyczne dotyczące sposobów reagowania 
na czas wystąpienia sytuacji kryzysowej i inego zagrożenia, a także działania mające na celu powiększenie zasobów sił i 
środków niezbędnych do efektywnego reagowania. 
 
4.W fazie reagowania Gminny Zespół Zarządzania podejmuje działania polegające na dostarczeniu pomocy 
poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczeniu strat i zniszczeń. 
 
5.W fazie odbudowy Gminny Zespół Zarządznia podejmuje działania mające na celu przywrócenie zdolności 
reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania państwa 
infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody. 

§ 10. 
 
Traci moc Zarządzenie Nr 10/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 05 maja 2003 roku w sprawie 
utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania. 

§ 11. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

Burmistrz Gminy i Miasta  
Bogdan Sadowski 

 


