ZARZĄDZENIE Nr 2/2002
Wójta Gminy Pacanów 
z dnia 11 lutego 2002 r.

	w   sprawie   organizacji   i   zakresu   działania   ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Pacanów.

	Na podstawie art.81, 219 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami.), oraz art. 70 ustawy z dnia 24 października 1974 r Prawo Wodne (Dz.U. nr 38 poz.230 z późn. zmianami) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1977 w sprawie ochrony przed powodzią (Dz. U. nr 10. poz. 39 i z 1983r nr 2 poz.14) oraz zarządzenia nr 15 Wojewody Kieleckiego z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie organizacji i zakresu działania służb ochrony przeciwpowodziowej na terenie województwa kieleckiego zarządza się co następuje:
1.Ustala się skład Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego w Pacanowie w ilości 24 osób. Imienny skład osobowy przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego  zarządzenia. Członkowie Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego tworzą cztery sekcje: Prezydium Komitetu, Sekcja techniczna, Sekcja ds. ewakuacji i zabezpieczenia, Sekcja ds. pomocy poszkodowanym.
2.Ustala   się   następujący   zakres   działania   Gminnego   Komitetu przeciwpowodziowego w Pacanowie, 
a/ Prezydium Komitetu
1.opracowanie i aktualizowanie gminnego operatu przeciwpowodziowego
2.ustalanie harmonogramu i pełnienie dyżurów w czasie ogłoszenia stanów pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego
3.Pełnienie dyżurów w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie, zabezpieczenie stałej obserwacji stanu wody w rzece Wisła oraz stanu urządzeń przeciwpowodziowych wraz z podaniem meldunków do wojewódzkiego Komitetu przeciwpowodziowego
5.Wydawanie decyzji zobowiązujących osoby fizyczne i jednostki organizacyjne do dostarczenia materiałów bądź sprzętu oraz wykonywanie pilnych prac zabezpieczających i innych niezbędnych w ochrony przed powodzią.
6.Koordynowanie i nadzorowanie procesu ewakuacji ludności i i zwierząt z terenów bezpośrednio zagrożonych.
7.zabezpieczenie niezbędnej pomocy ludności dotkniętej powodzią lub ewakuacji z terenów zagrożonych 
b/ Sekcji technicznej
1.Utrzymanie łączności pomiędzy GKP a drużynami ratowniczymi
2. organizowanie dostawy w określone miejsce sprzętu technicznego do
załadunku i przewozu piasku, worków dla ochrony zagrożonych odcinkówwatów oraz wykonywania innych czynności zabezpieczających 
3.Organizacja dowozu wody pitnej dla ludności z terenów zalanych 
4.Organizowanie wypompowywania wody z zalanych budynków oraz przekopywania rowów celem odprowadzenia wody zalewowej
c/ Sekcja ds. ewakuacji i zabezpieczenia
1 .Uruchomienie środków transportu do ewakuacji ludności i zwierząt z terenów zagrożonych oraz nadzorowanie akcji ewakuacji 
2.Zabezpieczenie środków transportu do dowozu żywności, odzieży dla ewakuowanej ludności oraz paszy dla zwierząt do miejsc czasowego pobytu.
3.Zorganizowanie i wskazanie miejsca ewakuacji ludzi, zwierząt oraz mienia
d/ Sekcja ds. pomocy poszkodowanym
     1.Organizacja dowozu i rozdziału żywności, środków higieny osobistej,
      odzieży i innych niezbędnych artykułów dla ludności poszkodowanej
     2.Organizowanie zbiórki darów dla powodzian i nadzór nad ich rozdziałem
     3.Zabezpieczenie opieki medycznej dla ludności poszkodowanej
     4.Wystąpienie o przeprowadzenie akcji szczepień ochronnych
3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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