
ZARZĄDZENIE NR 40.2020 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 11 marca 2020 roku 

 

 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia zasad 

jego funkcjonowania. 

 

Na podstawie art.19 ust. 4-7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zmianami) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 

na terenie Gminy Sieroszewice powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

(GZZK), zwany dalej „zespołem” jako organ pomocniczy w sprawie inicjowania i 

koordynowania działań w zakresie zarządzania kryzysowego. 

 

§ 2. W skład zespołu wchodzą: 

1. Wójt Gminy – Anatol Piaskowski – Szef Zespołu, 

2. Sekretarz Gminy – Mirosława Busza – I zastępca Szefa Zespołu,  

3. Zastępca Wójta Bartosz Kubica- II zastępca Szefa Zespołu, 

4. Członkowie zespołu w składzie 

a) Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i 

Przedszkoli – Barbara Stasiak, 

b) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Emilia Szyszka, 

c) Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego- Robert Osowicz,  

d) Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska – Jerzy Kucharski – członek zespołu 

 

§  3.  W pracach zespołu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez wójta. 

 

§  4.  Organizację, tryb i zasady pracy określa „Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania   

         Kryzysowego” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.  

 

§  5.   Siedzibą zespołu jest Urząd Gminy Sieroszewice – Sieroszewice ul. Ostrowska 65.  

 

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 5.2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 grudnia 2018 roku                 

       w sprawie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz     

       określenia zasad jego funkcjonowania. 

 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                         

                                                         

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 



UZASADNIENIE 

do zarządzenia nr 40.2020  

           Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 11 marca 2020 roku 

 

 

w sprawie powołania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego oraz jego zasad 

funkcjonowania. 

 

 

Na terenie gminy organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego jest wójt, 

który przy pomocy stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie 

Gminy realizuje zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z art. 19 

ust. 4-7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym  w celu zapewnienia 

wykonania zadań zarządzania kryzysowego wójt powołuje, jako organ pomocniczy Gminny 

Zespół Zarządzania Kryzysowego. W związku z powyższym podjęcie zarządzenia staje się 

zasadne. 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

 


