
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działa w oparciu o Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, 

opracowany aby zapewnić mieszkańcom Gminy Medyka podstawowe warunki ochrony przed 

niebezpieczeństwami związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych podobnych zagrożeń 

powodowanych siłami natury lub działalnością człowieka. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego został 

powołany do pomocy Wójtowi Gminy Medyka w działaniach mających na celu zapobieganie skutkom klęsk 

żywiołowych oraz w  ich usuwaniu. 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania 

kryzysowego, 

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, 

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania 

ludności, 

4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, 

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze  i humanitarne, 

6) dokumentowanie podejmowanych działań, 

7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa; 

 

      Wójt Gminy kieruje pracami Zespołu i zapewnia realizację następujących zadań: 

1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na 

terenie gminy, 

2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, a w tym: 

 opracowanie i przedkładanie do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego, 

 realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego, 

3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania 

kryzysowego, 

4. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin, 

5. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,                                  

a w tym: 

 współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, 

zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym, 

6. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej; 

Przewodniczący Zespołu – Wójt Gminy 

Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Komendant Gminny OSP 

 

Członkowie Zespołu: 

Sekretarz Gminy – referat administracyjno-organizacyjny 

Skarbnik Gminy – referat finansowo-podatkowy 

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Dyrektor Gminnego Centrum  Kultury w Medyce 

Inspektor ds. budownictwa komunalnego 

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego 

Inspektor ds. budownictwa i dróg 

Inspektor ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym 

Inspektor ds. polityki społeczno-gospodarczej i promocji 

Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa 

 


