ZARZĄDZENIE NR 46/2009
WÓJTA GMINY PACANÓW
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego organizacji
z dnia 14 maja 2009 r.
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z 2007r.)
zarządzam, co następuje:
§1
W celu wykonywania zadań przewidzianych w Ustawie o zarządzaniu kryzysowym, a w szczególności dot. zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na obszarze gminy w fazach: zapobiegania, reagowania i odbudowy powołuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego , zwany dalej „gminnym zespołem".

§2
l. W skład gminnego zespołu wchodzą :
1. Szef gminnego zespołu
- Wójt Gminy Pacanów
2. Zastępca szefa gminnego zespołu
-Sekretarz Gminy
3. Grupy robocze
1) Grupa planowania cywilnego.
- Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego,
- Inspektor ds. rolnictwa s ochrony środowiska,
- Inspektor ds. obronnych i OC,
- Inspektor ds. ewidencji ludności,
2) Grupa monitorowania, prognoz i analiz :
- Dzielnicowy Komisariatu Policji w Pacanowie,
	Naczelnicy OSP Komorów, Oblekoń, Słupia, Rataje.

- Naczelnicy OSP Komorów, Oblekoń, Słupia, Rataje.

3)Grupa operacji i organizacji działań:
- Komendant Gminny OSP,
- Kierownik Komisariatu Policji w Pacanowie,
- Kierownik Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.
4) Grupa zabezpieczenia logistycznego:
- Skarbnik Gminy,
- Referent ds. Dróg i Gospodarki Wodnej,
- Inspektor ds. Inwestycji i Pozyskiwania Środków Unijnych,
- Inspektor ds. Obywatelskich.
5)Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej
- Kierownik NZOZ w Pacanowie,
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pacanowie,
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wójczy,
- Dyrektor Gimnazjum nr l w Pacanowie.
II. Wykaz imienny osób funkcyjnych gminnego zespołu określa Załącznik Nr ldo zarządzenia.
III. Wójt Gminy w zależności od uzasadnionych potrzeb, do składu wyżej wymienionych grup może powołać specjalistów, ekspertów, osoby zaufania społecznego, a także przedstawicieli organów administracji publicznej lub społecznych organizacji ratowniczych.
§3
Siedziba Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest Urząd Gminy w Pacanowie ul. Radziwiłtówka 2.
§4
Zasady funkcjonowania i działania gminnego zespołu określa regulamin prac gminnego zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofa naturalna lub awaria techniczna nosząca znamiona klęski żywiołowej,stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
§5
	Pracami gminnego zespołu kieruje jego szef

Do zadań szefa gminnego zespołu należy :
a) przygotowanie rocznego planu pracy zespołu ;
b) opracowanie regulaminu bieżących prac zespołu oraz działań w sytuaqach zagrożenia katastrofa naturalna lub awaria techniczna nosząca znamiona klęski żywiołowej;
c) ustalenie przedmiotu i terminu posiedzeń;
d) zawiadomienie o terminie posiedzeń;
e) przewodniczenie posiedzeniom;
f) zapraszanie na posiedzenie osób nie będących członkami zespołu;
g) inicjowanie i organizowanie prac zespolą,
&6
Obsług kancelaryjno-biurowa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zapewni pracownik ds. obronnych l OC.
§7
Traci moc Zarządzenie Nr 4/2003 Wójta Gminy Pacanów z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
§8
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop



