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ZARZi\DZENIE NR 13112020 

BURMISTRZA MIASTA GARWOLINA 


z dnia 12 listopada 2020 roku 

w sprawie organizacji zarz~dzania kryzysowego w Garwolinie. 


Na podstawie art. 19 i 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarz,!-dzaniu kryzysowym 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) nazywanej dalej ustaw'!- zarz'!-dzam co nastypuje: 

§ 1. 

1. 	 Powolujy Miejski Zespol Zarz'!-dzania Kryzysowego, byd,!-cy organem pomocnIczym 

w wykonywaniu ustawowych zadan z zakresu zar~dzania kryzysowego. 

2. 	 Struktury i sklad osobowy Miejskiego Zespolu Zarz,!-dzania Kryzysowego zawiera 

zal'!-cznik nr 1 do niniejszego zarz,!-dzenia. 

3. 	 Organizacjy i tryb pracy Miejskiego Zespolu Zarz'!-dzania Kryzysowego zawiera regulamin 

organizacyjny stanowi,!-cy zal'!-cznik nr 2 do niniejszego zarz,!-dzenia. 

4. 	 Siedzib,!- Miejskiego Zespolu Zarz,!-dzania Kryzysowego jest Urz'!-d Miasta w Garwolinie, 

ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin. 

§ 2. 

Biez'!-ce zadania, wymienione w art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy, realizuje komorka 

organizacyjna Urzydu Miasta: Wydzial Bezpieczenstwa i Zarz'!-dzania Kryzysowego. 

§3. 

Na potrzeby calodobowego przeplywu informacji w sprawach zarz,!-dzania kryzysowego 

wydzielam telefon komorkowy 0 numerze 505 297 182. Numer telefonu podaje siy 

do wiadomosci mieszkailcow oraz sruzb, strazy i inspekcji. 

§ 4. 

Traci moc Zarz,!-dzenie Burmistrza Miasta Garwolin nr 67/2020 z dnia 15 maja 2020 roku 

w sprawie organizacji zarz,!-dzania kryzysowego w miescie Garwolin. 

§ 5. 

Wykonanie zarz,!-dzenia powierzam Kierownikowi Wydzialu Bezpieczenstwa i Zarz,!-dzania 

Kryzysowego. 

§ 6. 

Zar~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia nr 13112020 

Burmistrza Garwolina z dnia 12 listopada 2020 r. 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SKLAD OSOBOWY 

MIEJSKIEGO ZESPOLU ZARZ.t\DZANIA KRYZYSOWEGO 


W sklad Zespolu wchodz~: 

SZEF ZESPOL U 

1. 	 Bunnistrz Garwolina - Marzena Swieczak. 

GRUPA PLANOW ANIA w skladzie: 

2. 	 Sekretarz Miasta - Cezary Tudek - kierownik grupy, 

3. 	 Kierownik Wydzialu Bezpieczenstwa i Zarz~dzania Kryzysowego ~ Tadeusz Zielinski, 
4. 	 Inspektor Wydzialu Bezpieczenstwa i Zarz~dzania Kryzysowego - Dariusz Zaj~c, 
5. 	 Kierownik Wydzialu Organizacji Urzydu - Krzysztof K~dziorek, 
6. 	 Inspektor Wydzialu Finansowego - Zbigniew Kozicki. 

GRUP A MONITOROW ANIA w skladzie: 

7. 	 Inspektor Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska - Artur Michalik 
- kierownik grupy, 

8. 	 Inspektor ochrony danych osobowych - Blazej Maszkiewicz, 
9. 	 Podinspektor Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska - Robert Pielak. 

GRUPA OPERACJI I ORGANIZACJI DZIALAN w skladzie: 

10. Zastypca Burmistrza - Albert Baran - kierownik grupy, 

11. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie - Pawel Soszka, 
12. Przedstawiciel 	 Komendy Powiatowej Panstwowej StraZY POZamej w Garwolinie 

- Pawel Sobor, 
13. Kierownik Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ocruony Srodowiska - Michal Metera, 
14. Inspektor Wydzialu Inwestycyjnego - Pawel Baranowski, 
15. Prezes Przedsiybiorstwa Wodoci~gow i Kanalizacji Sp. z 0.0. - Jacek Bronisz. 

GRUPA OPIEKI I POMOCY SOCJALNO-BYTOWEJ w skladzie: 

16. Skarbnik Miasta - Katarzyna Nozdryn - Plotnicka kierownik grupy, 

17. Kierownik Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej - Izabela Kliczek, 
18. Kierownik Wydzialu Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewnytrznych 

- Beata Pasternak, 
19. Inspektor Wydzialu Organizacji Urzydu - Zbigniew Wlodarczyk, 
20. Inspektor Wydzialu Organizacji Urzydu - Krzysztof W~grodzki, 
21. Inspektor Urzydu Stanu Cywilnego - Grzegorz Przybysz. 

Poza ww. osobami funkcyjnymi, w uzasadnionych sytuacjach byd~ zapraszane na posiedzenia 

zespolu inne osoby, ktorych obecnosc bydzie korzystna do przeciwdzialania okreslonej sytuacji 

kryzysowej np. przedstawiciele sluzby zdrowia lub weterynarii, zarz~du drog, wodoci~gow, 

psycholog, osoby duchowne. Dane teleadresowe niezbydne do natychmiastowego 
powiadamiania osob powolanych w sklad Miejskiego Zespolu Zarz~dzania Kryzysowego 

prowadzi i aktualizuje Kierownik Wydzialu Bezpieczenstwa i Zarz~dzania Kryzysowego. 
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Zalqcznik nr 2 do Zarzqdzenia nr 13112020 

Burmistrza Garwolina z dnia 12 listopada 2020 r. 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

MIEJSKIEGO ZESPOLU ZARZ1\DZANIA KRYZYSOWEGO 


I. POST ANOWIENIA OGOLNE. 

1. 	 Regulamin organizacyjny Miejskiego Zespolu Zarz~dzania Kryzysowego okresla 

organizacjy oraz tryb pracy Zespolu, a takZe zakresy dzialania jego grup roboczych 

i wykonywane dokumenty podczas dzialail Zespolu. 

2. 	 llekroe w Regulaminie jest mowa 0: 

1) Ustawie - nalezy przez to rozumiee ustaWy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarz~dzaniu 

kryzysowym (t. j. Oz. U. z 2020 r. poz. 1856). 

2) Zespole - nalezy przez to rozumiee Miejski Zesp61 Zarz~dzania Kryzysowego 

Miasta Garwolina (zapis w skr6cie MZZK). 

3) Szefie Zesporu - nalezy przez to rozumiee Szefa Miejskiego Zespolu Zarz~dzania 

Kryzysowego Miasta Garwolina. 

4) Urzydzie - nalety przez to rozumiee Urz~d Miasta w Garwolinie. 

II. TRYB PRACY ZESPOLU 

Zesp61 w pelnym skladzie pracuje podczas posiedzen zwolywanych przez Bunnistrza w razie: 

• 	 narastania lub naglego pojawienia siy zagrozenia oraz w przypadku ogloszenia stanu 

klyski zywiolowej; 

• 	 potrzeby wyraZenia opinii przez Zesp61 w sprawach przewidzianych ustaw~; 

• 	 potrzeby przeprowadzenia szkolenia, infonnacji, treningu lub sprawdzenia 

przygotowania do dzialania. 

lezeli przewidywany czas pracy Zesporu przekracza 12 godzin, dzieli siy sHad osobowy 

na zmiany i pracuje w taki spos6b, zeby zapewnie mozliwose odpoczynku poszczeg61nym 

czlonkom Zespolu przy zachowaniu ci~glosci pracy Zespolu. 

W uzasadnionych sytuacjach moze bye zwolane posiedzenie Zesporu w niepelnym 

skladzie. 

Posiedzenia poszczeg61nych grup roboczych w celu wypracowania stanowiska 

w okreslonej sprawie zwoluj~ ich kierownicy bez koniecznosci uzgadniania tego z Szefem 

Zespolu. 

W przypadkach wymagaj~cych natychmiastowej analizy i oceny zagrozen, koordynacji 

lub kierowania dzialaniami na obszarze miasta Szef Zespolu moze zarz~dzie posiedzenie 

Zesporu w trybie natychmiastowym. 

Posiedzeniami Zespolu kieruje Szef Zesporu (Bunnistrz), a w razie zaistnienia 

okolicznosci uniemozliwiaj~cych sprawowanie przez Bunnistrza tej funkcji, powierza 

on kierowanie pracami Zespolu innej wyznaczonej przez siebie osobie. 
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III. ZADANIA REALIZOW ANE PRZEZ ZESPOL 

Podstawowymi zadaniami Zespolu wynikaj'j.cymi wprost z ustawy s'j.: 

• ocena wyst((puj'j.cych i potencjalnych zagrozen mog'j.cych miec wplyw 
na bezpieczenstwo publiczne i prognozowanie tych zagrozen; 

• 	 przygotowanie propozycji dzialail. i przedstawianie Burmistrzowi wniosk6w 

dotycz'j.cych wykonania, zmiany lub zaniechania dzialan uj((tych w miejskim planie 

zarz'j.dzania kryzysowego; 
• 	 przekazywanie do wiadomosci publicznej informacji zwi'j.zanych z zagrozeniami; 

1. 	 Do zadail. Szefa Zespolu nalezy w szczeg6lnosci: 

1) ustalanie przedmiotu i terminu posiedzen; 
2) zawiadamianie 0 terminach posiedzen; 

3) przewodniczenie posiedzeniom; 
4) zapraszanie na posiedzenia os6b nie b((d'j.cych czlonkami Zespolu; 

5) inicjowanie i organizowanie prac Zespolu; 
6) dbalosc 0 zapewnienie wlasciwego wyposaZenia technicznego do pracy Zespolu; 
7) kierowanie prac'j. Zespolu podczas sytuacji kryzysowej. 

2. 	 Zadania grupy planowania: 
1) okreslenie wyst((powania i kategoryzacja miejscowych zagrozen; 

2) uruchamianie procedur reagowania kryzysowego oraz systemu alarmowania; 

3) opracowywanie program6w i procedur reagowania kryzysowego; 

4) planowanie i organizowanie szkolen oraz cwiczen; 

5) przygotowywanie posiedzen w terminach ustalonych przez Szefa Zespolu; 
6) przedstawianie propozycji dotycz'j.cych tresci wniosku Burmistrza Miasta Garwolin 

o wprowadzenie stanu kl((ski zywiolowej, w tym takZe zakresu ograniczen wolnosci 

i praw czlowieka i obywatela; 
7) obsluga urz'j.dzen teleinformatycznych oraz przekazywanie i zbieranie dla potrzeb 

Zespolu: zadan, raport6w, sprawozdan itp.; 
8) prowadzenie ewidencji zasob6w sil i srodk6w reagowania kryzysowego; 

3. 	 Zadania grupy monitorowania. 
1) biez'j.ca analiza mozliwosci wyst').pienia zagrozen; 

2) formulowanie wniosk6w z biez'j.cej analizy i oceny zagrozen; 

3) stale monitorowanie terenu miasta w zakresie mozliwosci wyst'j.pienia zagrozen; 
4) przyjmowanie zgloszen od ludnosci 0 wyst((puj'j.cych zagrozeniach; 

5) monitorowanie terenu miasta po wyst'j.pieniu sytuacji kryzysowej, skladanie 
do stanowiska dyspozytorskiego meldunk6w 0 jej przebiegu; 

6) szacowanie strat oraz przedstawianie propozycji usuwania negatywnych skutk6w 
sytuacji kryzysowej; 

7) prowadzenie dziennika dzialail.. 
4. 	 Zadania grupy operacji i organizacji dzialan: 

1) prowadzenie biez'j.cej analizy i oceny zagrozenia oraz prognozowanie jego rozwoju; 
2) przygotowanie mozliwych wariant6w likwidacji skutk6w zagrozenia; 
3) koordynowanie dzialail. sluzb oraz jednostek organizacyjnych; 

4) sprawowanie nadzoru i kontroli nad bezposrednimi dzialaniami, w tym szczeg6lnie nad 
systemem kierowania operacj'j.; 


5) zarz'j.dzanie zasobami, a w tym: 


http:biez'j.ca
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• 	 prowadzenie biezqcej oceny i ewidencjonowanie potrzeb zglaszanych przez sily 

ratownicze oraz poszkodowanq ludnosc; 


• okreSlenie priorytet6w w zaopatrzeniu; 


• okreSlenie miejsc skladowania zasob6w; 


• organizowanie dystrybucji materia16w, sprzytu i uslug; 

6) prowadzenie niezbydnej dokumentacji z przebiegu zdarzenia; 

7) sporzqdzanie biezqcych koiicowych raport6w, meldunk6w, sprawozdaii 

do Powiatowego Centrum Zarzqdzania Kryzysowego; 
5. 	 Zadania grupy opieki i pomocy socjalno-bytowej: 

1) planowanie, ocena i ewidencja potrzeb w zakresie opieki medycznej i pomocy socjalno
bytowej; 

2) koordynowanie pomocy medycznej i psychologicznej poszkodowanym oraz transportu 
rannych; 

3) prowadzenie bazy danych 0 zasobach medycznych oraz 0 mozliwosciach czasowego 
zakwaterowania poszkodowanej ludnosci; 

4) koordynowanie pomocy socjalno-bytowej i humanitarnej dla ludnosci poszkodowanej; 

5) opracowywanie biezqcych sprawozdaii, meldunk6w i raport6w 0 przebiegu dzialaii 

w czysci dotyczqcej opieki medycznej pomocy psychologicznej i socjalno-bytowej. 

IV. SPOSOB DOKUMENTOWANIA DZIALAN I PRAC ZESPOLU. 

Dokumentami dzialaii i prac Zespolu Sq: 
1. 	 miejski plan zarzqdzania kryzysowego; 

2. 	 protokoly posiedzeii Zespolu i grup roboczych ; 
3. 	 dziennik dzialaii; 

4. 	 raport odbudowy; 

5. 	 inne dokumenty stosowne do zaistnialej sytuacji. 

1. 	 Miejski Plan Zarz~dzania Kryzysowego okreSla przedsiywziycia na wypadek zagrozeii. 

Plan ten zatwierdzany jest przez Starosty Powiatu Garwoliiiskiego . Aktualizuje siy go nie 
rzadziej niz co dwa lata. Sklada siy on z nastypujqcych czysci : plan g16wny, zesp61 

przedsiywziyc na wypadek sytuacji kryzysowych, zalqczniki funkcjonalne. 

2. 	 Protokoly posiedzen zespotu i grup roboczych Sq dokumentami utrwalajqcymi na pismie 

przebieg posiedzeii Zespolulgrupy roboczej i podjyte na posiedzeniach decyzje. Protok61 
podpisuje osoba, kt6ra protokolowala posiedzenie. 

3. 	 Dziennik dzialan zawiera chronologiczny (z podaniem daty i godziny) opis zdarzeii 

i wdrozonych dzialaii oraz decyzji podejmowanych w celu likwidacji zagrozeii, pomocy 

poszkodowanym i ograniczenia strat. 

4. 	 Raport odbudowy (wykonywany w przypadku ogloszenia stanu klyski zywiolowej) 
zawiera opis i analizy skutk6w zaistnialego zdarzenia oraz propozycje dzialaii majqcych na 

celu odbudowy, a w szczeg61nosci: 

a) szczeg610wy wykaz strat w infrastrukturze oraz w potencjale ratowniczym; 

b) projekt harmonogramu likwidacji strat i odbudowy; 

c) wstypny bilans potrzeb finansowych w zakresie odbudowy. 
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V. MIEJSCE PRACY ZESPOLU 

1. 	 Posiedzenia Zespolu w pelnym skladzie odbywajq siy w sali konferencyjnej Urzydu 

Miasta Garwolina przy ul. Staszica 15. 

2. 	 Grupy robocze mogq odbywac posiedzenia w swoich miejscach pracy - pokojach 

sluzbowych Urzydu Miasta. 

3. 	 W czasie prowadzenia dzialaiJ., gdy Zesp61 pracuje w systemie calodobowych dyzur6w, 

jego osoby funkcyjne pelniq dyzur w sekretariacie Urzydu i korzystajq z lqcznosci 

telefonicznej bydqcej na WYPosaZeniu sekretariatu - linie nr 25 684 34 23 i 2578642 
42 oraz lqcznosc radiowa (Centrala MCR 2000 oraz przenosne radiotelefony motorola). 

4. 	 Miejscem przyjmowania zgloszen 0 sytuacjach kryzysowych jest Wydzial 
Bezpieczenstwa i Zarzqdzania Kryzysowego - budynek "A" pok6j nr 30, numer telefonu 
25-786 42 11, 25-786 42 28 oraz 505297182. Numer telefonu 505297182 jest 

numerem alarmowym Urzydu Miasta, podanym do wiadomosci mieszkanc6w, na kt6ry 
mozna calodobowo zglaszac informacje 0 sytuacjach kryzysowych. 


