
ZARZĄDZENIE Nr 133/2021 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 12 października 2021 roku 

 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

  

 
Na podstawie art. 19 ust.1 i ust.4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym                     

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.1) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                            

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Powołuję w Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Karczew, zwany dalej 

„Zespołem”, którego pracami kieruje Przewodniczący Zespołem. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Przewodniczącemu Zespołu 

sprawowanie jego funkcji, Zespołem kierują Zastępcy Przewodniczącego Zespołu. 

 

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą : 

1) Kierujący pracami Zespołu: 

a) Przewodniczący Zespołu – Burmistrz Karczewa, 

b) I Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Zastępca Burmistrza Karczewa, 

c) II Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Sekretarz Gminy. 

2) Członkowie Zespołu: 

a) Skarbnik Gminy, 

b) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, 

c) Naczelnik Wydziału Centrum Usług Wspólnych, 

d) Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii, 

e) Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, 

3) Członkowie Zespołu powoływani doraźnie, w zależności od rodzaju zdarzenia: 

a) Dyrektor Grupy Remontowej, 

b) Prezes Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 

c) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego, 

d) Dyrektor Centrum Kultury i Sportu, 

e) Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej, 

f) Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

g) Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie, 

h) Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim, 

i) Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukówcu, 

2. Członkowie Zespołu biorą udział w posiedzeniach osobiście, a w przypadku ich nieobecności, w 

posiedzeniu Zespołu biorą udział ich zastępcy lub osoby przez nich wyznaczone. 

3. W zależności od potrzeb oraz specyfiki zagadnień omawianych na posiedzeniu Zespołu 

Przewodniczący może zapraszać do prac inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być pomocne 

w rozwiązywaniu problemów związanych z zarzadzaniem kryzysowym na terenie gminy Karczew. 

4. W skład Zespołu, na wniosek Przewodniczącego, mogą wchodzić osoby powołane spośród 

pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanie przez przełożonych do wykonywania 

zadań w Zespole. 

 

§ 3. 1. Zespół jest organem pomocniczym Burmistrza Karczewa, tworzonym w celu zapewnienia 

wykonywania zadań zarzadzania kryzysowego, polegających na: 

a) zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, 

b) przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, 

c) reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2021 poz. 159. 



d) usuwaniu ich skutków, 

e) odtwarzaniu zasobów infrastruktury krytycznej. 

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

a) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 

publiczne i prognozowanie tych zagrożeń, 

b) przygotowanie propozycji i wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań 

ujętych w Gminnym Planie zarzadzania Kryzysowego, 

c) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami, 

d) opiniowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz realizowanie wynikających z 

niego zadań. 

 

§ 4. Uruchomienie funkcjonowania Zespołu uzasadniają sytuacje kryzysowe, przekraczające 

możliwości działania pojedynczych służb i wymagające współdziałania w zwalczaniu negatywnych 

następstw sytuacji kryzysowej. 

 

§ 5. 1. Posiedzenia Zespołu w składzie odpowiadającym skali i rodzajowi zdarzenia kryzysowego 

zwołuje Przewodniczący Zespołu poprzez Zastępcę Burmistrza – I Zastępcę Przewodniczącego Zespołu 

przy pomocy inspektora ds. Obrony Cywilnej i Zarzadzania Kryzysowego oraz Wydziału 

Organizacyjnego. 

2. Zespół może obradować w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w 

szczególności trybie telekonferencji. Decyzję o podjęciu pracy w trybie podejmuje każdorazowo 

Przewodniczący Zespołu. 

 

§ 6. 1. Obsługę kancelaryjno – biurową Zespołu zapewnia inspektor ds. Obrony Cywilnej i 

Zarządzania Kryzysowego. 

2. Obsługę pracy Zespołu w zakresie organizacyjno – technicznym w tym: zapewnienie 

pomieszczeń do pracy wraz z wyposażeniem, środki transportu, wyżywienie, środki biurowe zapewnia 

Sekretarz Gminy przy pomocy Wydziału Organizacyjnego. 

3. Finansowanie prac i działań Zespołu planuje się i realizuje w ramach budżetu gminy, Skarbnik 

Gminy zapewnia obsługę w zakresie finansowym. 

4. Obsługę prasową działań Zespołu zapewnia Wydział Organizacyjny. 

 

§ 7. 1. Zasadniczym miejscem pracy Zespołu jest Urząd Miejski w Karczewie przy ulicy 

Warszawskiej 28. 

2. Na podstawie decyzji Przewodniczącego Zespołu, na wniosek kierującego akcja ratowniczą, 

Zespół może podjąć prace w terenie, w pobliżu miejsca zdarzenia (awarii, katastrofy, pożaru). 

 

§ 8. Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz imienny wykaz teleadresowy członków Zespołu, 

określa Regulamin Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, stanowiący załącznik Nr 1 do 

Zarządzenia. 

 

§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Karczewa. 

 

§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 

powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza 

Karczewa z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego Nr 37/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 

powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Karczewa  

               Michał Rudzki 

 


