
BURMISTRZ 
MIASTA i GMINY PILICA ZARZĄDZENIE NR w 2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 
z dnia 12 grudnia 2019 roku 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019 roku 
poz. 506) w związku z art. 19 ust. 4 - 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu 
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1398) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 
Powołuję Gminny Zespól Zarządzania Kryzysowego w Pilicy, zwany dalej „ Zespołem" 
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy. 

§2 
Powołuje się Zespół w składzie: 

- Szef Zespołu - Burmistrz Miasta i Gminy Pilica; 
- Zastępca Szefa Zespołu - Sekretarz Miasta i Gminy Pilica;' 
- Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilicy; 
- Inspektor ds. Obrony Cywilnej i dowodów osobistych Urzędu Miasta i Gminy; 
- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy; 
- Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy. 

§ 3 
W zalezności od bieżących potrzeb oraz sytuacji kryzysowych Burmistrz może zaprosić 
do składu Zespołu inne osoby. 

§ 4 
Zespół działa na podstawie planu pracy ustalanego corocznie na posiedzeniu zespołu 
który jest zatwierdzany przez Szefa Zespołu. ' 

§
5 

1. Posiedzenie zespołu zwołuje Szef zespołu w zależności od potrzeb. 
2. W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń oraz 

koordynacji działań w związku sytuacją kryzysową, Szef zespołu może zarządzić 
posiedzenie zespołu w trybie natychmiastowym, określając czas, miejsce 
oraz skład osobowy. 

3. Osoby wchodzące w skład Zespołu mają prawo zwołania posiedzenia w przypadkach 
istotnych zagrożeń mających charakter kryzysu po uprzednim powiadomieniu Szefa 
Zespołu określając czas, miejsce oraz skład osobowy potrzebny do reagowania. 

§6 
Posiedzeniami kieruje Szef Zespołu, a w razie jego nieobecności - zastępca. W przypadku 
nieobecności Szefa Zespołu i jego zastępcy posiedzeniem kieruje osoba zwołująca zespół. 

§
7 

1. Zwoływanie posiedzenia odbywa się w trybie administracyjnym zgodnie z uprzednio 
przyjętym rocznym planem pracy. 

2. Zwoływanie posiedzenia w trybie alarmowym realizuje się poprzez Sekretariat Burmistrza 
Miasta i Gminy Pilica. 



§8 
1. Osoby powołane do Zespołu pracują zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym 

we własnej jednostce. 
2. W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej, trwania lub likwidacji skutków 

nadzwyczajnych zagrożeń osoby powołane do Zespołu pracują w trybie ciągłym 
z zapewnieniem zmianowego charakteru pracy. 

§9 
Obsługę prasową, przekazywanie komunikatów, obwieszczeń oraz zarządzeń wypracowanych 
wspólnie przez Zespół zapewnia Sekretarz Miasta i Gminy Pilica. 

§10 
Obsługę kancelaryjno-biurową oraz współdziałanie w zakresie zarządzania kryzysowego 
z Zespołem zapewnia Inspektor ds. Obrony Cywilnej i dowodów osobistych Urzędu Miasta 
i Gminy w Pilicy. 

§11 
Finansowanie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz bieżącej 
pracy Zespołu następuje poprzez budżet gminy i rezerwę celową tworzoną na podstawie 
art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. 

§12 
Traci moc Zarządzenie Nr 28 / 2003 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 22 października 
2003 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. 

§13 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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