
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I 

ZAGROŻENIA BAZPIECZEŃSTWA? 

 

 

JEDNOLITY NUMER ALARMOWY: 112 

STRAŻ POŻARNA: 998  

POGOTOWIE: 999 

KOMISARIAT POLICJI W SŁOMNIKACH: 12, 388-29-97 

STRAŻNIK GMINNY: 12, 287-40-03, WEW. 25 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: 12, 287-40-03, WEW. 25 

 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt. 

Do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie działaniami 

związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków 

zagrożeń na terenie gminy.  

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (GZZK) jest organem 

pomocniczym wójta w zapewnianiu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego.  

Powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Nr 12 /2010  z dnia  

02.02. 2010 r. w sprawie zmiany składu  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Przewodniczącym GZZK jest Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Członkami GZZK są  

pracownicy referatów Urzędu Gminy, innych jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele 

społecznych organizacji ratowniczych i inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego 

Gminnego Zespołu.  

Obecny skład GZZK: 

- Przewodniczący Zespołu: Wójt Gminy Józef Rysak  

- Zastępca Przewodniczącego/Rzecznik prasowy Zespołu: Zastępca Wójta Henryk Jończyk 

- Sekretarz Zespołu: Pełnomocnik Wójta ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 

Katarzyna Dziwiszewska 

- Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej: Andrzej Knapik  

- stanowisko ds. dróg, pożarnictwa oraz gospodarki komunalnej: Beata Arcyz 

- stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska: Tomasz Buczek  



- Sekretarz Gminy: Iwona Kubik 

-sekretariat UG: Justyna Zielińska 

- konserwator UG: Wiesław Siudmak  

- stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej: Anna Juszczyk  

- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Katarzyna Ulicka  

- Zastępca Kierownika USC: Grażyna Kaczor  

- Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół: Agnieszka Majka  

- Komendant Gminny OSP: Jan Dzięga  

Zespół działa na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007r. art. 19 

ust. 4 i 5 art. 20 (Dz. U. z 2007r., Nr 89, poz. 590 z późn. zm). 

Do zadań Zespołu Gminnego należy: 

- ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 

publiczne i prognozowanie tych zagrożeń; 

- przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi Gminy wniosków 

dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania 

Kryzysowego; 

- podejmowanie przedsięwzięć do zapewnienia ochrony ludności i środowiska naturalnego, a 

także zapewniania warunków do przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowej;  

- informowanie opinii publicznej o zagrożeniach; 

- opiniowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz jego aktualizacja; 

- utrzymywanie sił i środków przewidywanych do działania;  

- zapewnienie udziału ekspertów z danej dziedziny działań; 

-nadzór merytoryczny nad prowadzeniem działalności zapobiegawczej i odbudową;  

- dokumentowanie działań.  

Członkowie Zespołu Gminnego realizują w trakcie jego prac swoje statutowe obowiązki i 

zadania.  Realizacja tych zadań przez członków Zespołu Gminnego ma zapewnić 

bezkolizyjne i efektywne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie 

zapobiegania, przygotowywania oraz reagowania  i odbudowy w sytuacjach klęski 

żywiołowej obejmującej jedno lub więcej zagrożeń, a także zapewnić współdziałanie z siłami 

i środkami innych gmin, powiatu oraz siłami podporządkowanymi wojewodzie.  

 



Zakres przekazywania informacji dotyczy w szczególności: 

1. poważnych awarii instalacji komunalnych,  

2. utrudnień w ruchu drogowym,  

3. katastrof komunikacyjnych, 

4. przewozu substancji niebezpiecznych,  

5. zagrożeń pożarowych, powodziowych, 

6. skażeń chemicznych i katastrof ekologicznych,  

7. zagrożeń epidemiologicznych,  

8. epidemii chorób ludzi,  

9. epizoocji chorób zwierzęcych,  

10. klęsk żywiołowych,  

11. występowania niewypałów i niewybuchów,  

12. zbiorowego naruszania ładu i porządku publicznego,  

13. niepokojów i protestów społecznych,  

14. imprez masowych stwarzających potencjalne zagrożenia porządku publicznego,  

15. przestępstw przeciwko organom administracji publicznej,  

16. awarii telekomunikacyjnych, 

17. skażeń radiacyjnych,  

18. aktów terroru kryminalnego,  

19. nielegalnej migracji ludności, 

20. innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce. 


