pod wzgiedeir, iormaino-p7c\vzi zastrzete/

Zarz^dzenie N r - 7 11
Starosty Slawienskiego
z dnial^1 ^'^ vt4 2011 r.
w sprawie zmiany Zarzajdzenia Nr 53 / 07 Starosty Slawienskiego
z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy
Powiatowego Zespolu Zarzajdzania Kryzysowego
Na podstawie art. 17 ust. 4-7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzajdzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z pozn. zm.) zarzajdzam, co naste_puje:

§1W Zarzajdzeniu Nr 53 / 07 Starosty Slawienskiego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Pracy Powiatowego Zespolu Zarzajdzania Kryzysowego zala^cznik
do Zarzajdzenia Starosty Slawienskiego otrzymuje nowe brzmienie jak w zala^czniku do
niniejszego zarzajdzenia.

§2.
Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zal^cznik do Zarz^dzeniaNr
Starosty Slawienskiego z

ROZDZIAL I
POSTANOWIENIA OGOLNE

§1Regulamin Pracy Powiatowego Zespolu Zarz^dzania Kryzysowego, zwanego dalej
,,Zespolem" okresla:
1) strukturi? organizacyjn^ Zespolu,
2) podstawowe zadania Zespolu,
3) zasady kierowania praca^ Zespolu,
4) zasady funkcjonowania Zespolu.

§2.
Zespol dziala na podstawie:
1) art. 17 ust. 4-7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz^dzaniu kryzysowym
(Dz. U. Nr 89, poz. 590 z pozn. zm.),
2) zarz^dzem'a nr 39/07 Starosty Slawienskiego z dnia 12 pazdziernika 2007 r.
w sprawie powolania Powiatowego Zespolu Zarz^dzania Kryzysowego.

§3.

Zespol, jest organem pomocniczym Starosty Slawienskiego w zakresie realizacji zadafi
Zarz^dzania Kryzysowego.

ROZDZIAL II
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOLU
§4.

W sklad Zespohi wchodzaj
1. Przewodnicz^cy Zespolu - Starosta Slawienski
2. Zast^pca Przewodnicza^cego Zespohi - Wicestarosta
3. Czlonkowie zespolu:
• Naczelnik Wydzialu Spraw Obywatelskich,
• Naczelnik Wydzialu Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony,
Srodowiska Starostwa,
• Sekretarz Powiatu,
• Skarbnik Powiatu,
• Dyrektor Szpitala Powiatowego w Slawnie,
• Naczelnik Wydzialu Rozwoju i Infrastruktury Powiatu,
• Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Slawnie,
• Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Slawnie,
• Komendant Powiatowy Policji w Slawnie,
• Powiatowy Inspektor Sanitarny w Slawnie,
• Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Slawnie,
• Powiatowy Lekarz Weterynarii w Slawnie.
4. Przewodnicz^cy Zespolu stosownie do zaistnialej sytuacji moze doraznie
zaprosic do pracy w Zespole specjalistow, ekspertow, osoby zaufania
spolecznego, a takze przedstawicieli organow wladzy publicznej lub spolecznych
organizacji ratownictwa.
5. Doraznie, w okreslonych sytuacjach, Przewodnicz^cy powoluje Grup?
Operacyjn^, zlozon^ z osob wyznaczonych przez czlonkow Zespolu.
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ROZDZIAL III
PODSTAWOWE ZADANIA ZESPOLU
§5.

Do zadan zespolu nalezy:
a) ocena wystepuj^cych i potencjalnych zagrozen mog^cych mice wplyw na
bezpieczenstwo publiczne powiatu i prognoza tych zagrozen,
b) przygotowywanie propozycji dzialan i przedstawianie wnioskow dotycz^cych
wykonania, zmiany lub zaniechania dzialan ujetych w Powiatowym Planie
Zarz^dzania Kryzysowego,
c) przekazywanie do wiadomosci publicznej informacji zwi^zanych
z zagrozeniami,
d) opiniowanie Powiatowego Planu Zarz^dzania Kryzysowego.

ROZDZIAL IV
ZASADY KIEROWANIA PRACA ZESPOLU
§61. Praca^ Zespolu kieruje Przewodnicz^cy. W przypadku nieobecnosci
Przewodnicza_cego lub z innych waznych wzgl^dow, pracami Zespolu kieruje
Zastepca Przewodnicz^cego.
2. Kierowanie praca^ Zespolu Przewodnicz^cy moze takze powierzyc czlonkowi
Zespolu, w ktorego wlasciwosci pozostaje rodzaj sytuacji bed^cej przedmiotem
pracy Zespolu.
§7-

Do zadan Przewodnicza_cego nalezy:
1) akceptowanie rocznego planu pracy Zespolu,
2) ustalanie przedmiotu i terminu posiedzen Zespolu,
3) zwofywanie planowych i doraznych posiedzen Zespolu,
4) zapraszanie na posiedzenia osob nie bed^cych czlonkami Zespolu: specjalistow,
ekspertow, przedstawicieli spolecznych organizacji ratowniczych i innych,
5) akceptowanie wnioskow i zadan wypracowanych przez Zespol,
6) inicjowanie i organizowanie prac Zespolu,
7) wnioskowanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie sil i srodkow do
przeprowadzenia dzialan ratowniczych,
8) powolywanie Grupy Operacyjnej ze wskazaniem kieruj^cego i skladu grupy.
§8.
Do zadan Zastepcy Przewodnicz^cego nalezy zastepowanie Przewodnicz^cego Zespolu
w razie jego nieobecnosci podczas posiedzen zespolu oraz w czasie wystqpienia
sytuacji kryzysowej.
§9.
Do zadan czlonkow Zespohi nalezy:
1) czynny udzial w pracach Zespohi zgodnie z jego rocznym planem pracy,
2) niezwloczne stawianie si? do pracy w okreslonym miejscu i czasie, na wezwanie
Przewodnicz^cego,
3) opracowywanie i referowanie na posiedzeniach zagadnien stosownie do zakresu
dzialania zgodnie z wlasciwosci^,
4) realizowanie ustalen i zalecen podejmowanych na posiedzeniach oraz zadan
wynikaja_cych z rocznego planu pracy Zespohi,
5) zglaszanie propozycji zamierzefi do rocznego planu pracy Zespolu,
6) przygotowywanie i przedstawianie Staroscie Slawienskiemu propozycji
dotycz^cych podejmowanych dzialan reagowania kryzysowego,
7) wzajemne wspoldzialanie w przedsiewzi^ciach realizowanych przez Zespol,
8) uczestnictwo w szkoleniach organizowanych dla Zespohi.

ROZDZIAL V
ZASADY FUNKCJONOWANIA ZESPOLU
§10.
1. Zespol pracuje w oparciu o roczny plan pracy Zespolu.
2. Posiedzenia odbywaja^ si? w pelnym skladzie lub w skladzie okreslonym przez
Przewodnicz^cego Zespolu.
3. Posiedzenia Zespolu odbywaj^ si? na podstawie zatwierdzonego przez
Przewodnicz^cego , planu przebiegu posiedzenia. Zakres przedsiewziec
b?d^cych przedmiotem pracy Zespolu moze bye uzupelniony na wniosek
czlonka Zespolu, o inne zagadnienia. Moze takze wynikac z biez^cej sytuacji.
4. Planowe posiedzenia Zespolu odbywaja^ si? nie rzadziej niz raz na kwartal
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Slawnie. W sytuacjach szczegolnych,
posiedzenia moga^ bye organizowane w innych miejscach wskazanych przez
Przewodnicz^cego.
5. Ze wszystkich posiedzen Zespolu opracowuje si? protokol, obejmuj^cy:
a) porz^dek i tresc obrad,
b) podjete ustalenia decyzyjne,
c) list? obecnosci.
6. Protokol po zatwierdzeniu przez Przewodnicz^cego przekazywany jest do
wiadomosci uczestnikow posiedzenia.
7. W przypadku prowadzenia prac Zespolu w trybie ci^glym, nalezy zapewnic
zmianowosc wyznaczonych osob, na podstawie opracowanego harmonogramu
dyzurow.
8. Obshige posiedzen zespolu zapewnia Wydzial Spraw Obywatelskich.
§11.
Grupa Operacyjna tworzona jest doraznie, jej sklad jest zmienny i wynika kazdorazowo
ze specyfiki i zakresu przewidzianego do realizacji zadania.
§12.
Grupe Operacyjnqi tworz^ osoby wyznaczone przez czlonkow Zespolu.
Przewodnicz^cy decyduje o jej powolaniu, okreslaj^c miedzy innymi sklad, zadania,
miejsce i tryb pracy.
§13.
Do zadafi Grupy Operacyjnej nalezy:
1) realizowanie doraznie okreslonych zadan, wynikaj^cych z dzialan podj?tych
przez Zespol lub warunkowanych innymi wzgl?dami,
2) monitorowanie, prognozowanie i analizowanie sytuacji oraz koordynowanie
przedsi?wzi?c reagowania kryzysowego we wspoldzialaniu z Powiatowym
Centrum Zarza^dzania Kryzysowego lub z innymi ogniwami organizacyjnymi
systemu bezpieczenstwa publicznego w Powiecie,
3) rozpoznawanie zagrozen lub zdarzen w miejscu ich powstania,

4) ocena skutecznosci prowadzonych dzialan, wnioskowanie do Przewodnicz^cego,
o zmian? lub korekte zadan w zaleznosci od stwierdzonego stanu faktycznego,
5) precyzowanie zadan w terenie, z upowaznieniem Przewodnicz^cego,
6) dokumentowanie podejmowanych dzialan.
§14.
Po wykonaniu zadania i sporz^dzeniu raportu grupa kazdorazowo podlega rozwiajzaniu.

STAROSTA
Wojci^ch Wisniows

