
ZARZĄDZENIE NR 14/2020 
WÓJTA GMINY GNIEZNO 

z dnia 4 marca 2020 r. 

w sprawie  powołania, określenia składu, organizacji, siedziby i trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego w Gnieźnie 

Na podstawie art. 19 ust. 4, 6 i 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1398 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Gnieźnie (GZZK) w składzie: 

1) Wójt Gminy Gniezno, 

2) Zastępca Wójta Gminy Gniezno, 

3) Sekretarz Gminy Gniezno, 

4) Skarbnik Gminy Gniezno, 

5) Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Gminy Gniezno, 

6) Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnichowie, 

7) Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliszewku, 

8) Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie Smykowym, 

9) Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziechowie, 

10) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gniezno. 

2. Wójt Gminy Gniezno może w każdym czasie zdecydować, że w pracach GZZK mają także obowiązek 
uczestniczyć kierownicy lub pracownicy innych komórek organizacyjnych Gminy Gniezno oraz jednostek 
organizacyjnych Gminy Gniezno oraz przedstawiciele innych społecznych organizacji ratowniczych. 

3. Wójt Gminy Gniezno może także zaprosić do udziału w pracach GZZK przedstawicieli innych instytucji, 
organizacji ratowniczych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców (zwłaszcza prowadzących działalność 
w zakresie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła oraz operatorów telekomunikacyjnych). 

4. Członek GZZK oraz osoba zaproszona do udziału w jego pracach może do udziału w tych pracach 
delegować swojego przedstawiciela, chyba, że Wójt Gminy Gniezno uzna osobistą obecność członka GZZK za 
obowiązkową. 

§ 2. Wójt Gminy Gniezno kieruje pracami GZZK, w tym zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom. 

§ 3. Kompetencje Wójt Gminy Gniezno określone w zarządzeniu przysługują: 

1) Zastępcy Wójta Gminy Gniezno − w razie niemożności ich wykonywania przez Wójta Gminy Gniezno, 

2) Inspektorowi ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Gminy Gniezno − w razie niemożności ich 
wykonywania przez Wójta Gminy Gniezno lub Zastępcę Wójta Gminy Gniezno. 

§ 4. 1. Siedzibą GZZK jest budynek przy ul. Reymonta 9/11 w Gnieźnie. 

2. Osoba zwołująca posiedzenie GZZK może w celu jego odbycia wyznaczyć inne miejsce. 

§ 5. 1. Posiedzenia GZZK zwoływane są w trybie: 

1) zwyczajnym − co najmniej raz w roku, 

2) nadzwyczajnym − w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej. 

2. O posiedzeniu zwołanym w trybie zwyczajnym zawiadamia się członków GZZK oraz osoby wezwane lub 
zaproszone do udziału w jego pracach, informując o czasie, miejscu i porządku obrad posiedzenia. 
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3. O posiedzeniu zwołanym w trybie nadzwyczajnym członków GZZK oraz osoby wezwane lub zaproszone do 
udziału w jego pracach zawiadamia osobiście Wójt Gminy Gniezno albo wyznaczony przez niego pracownik 
GZZK, informując o czasie i miejscu posiedzenia. 

§ 6. 1. Posiedzenia GZZK są protokołowane. 

2. Protokół zatwierdza osoba przewodnicząca posiedzeniu. 

3. Integralną częścią protokołu jest lista obecności, pozwalająca na ustalenie, które spośród osób wezwanych 
lub zaproszonych na posiedzenie nie stawiły się, ani nie delegowały swojego przedstawiciela. 

§ 7. Obsługę GZZK zapewnia Referat organizacyjny, spraw obywatelskich i promocji Gminy Gniezno. 

§ 8. W celu umożliwienia całodobowego alarmowania członków GZZK osoby wchodzące w jego skład, a także 
kierownicy komórek organizacyjnych Gminy Gniezno przekazują do Urzędu Gminy Gniezno numer telefonu, 
adres e-mail i adres zamieszkania oraz informują o ich każdorazowej zmianie. 

§ 9. Członkowie GZZK oraz kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Gniezno niezwłocznie 
przekazują do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego uzyskane w ramach wykonywania zadań własnych 
informacje o zdarzeniach, które mogą skutkować powstaniem sytuacji kryzysowej na terenie Gminy Gniezno lub 
o których należy ostrzec (poinformować) osoby przebywające na terenie Gminy Gniezno. 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Gniezno 
 
 

Maria Suplicka 
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