
ZARZĄDZENIE NR 108/2019 

BURMISTRZA GMINY STĘSZEW 

z dnia 29 lipca 2019 r. 

w sprawie wdrożenia Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Stęszew. 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz.U.2019.1398 t.j.), zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Wprowadzam „Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Stęszew” zwany dalej „Planem”,  

        w którym określam rolę, miejsce i zadania komórek organizacyjnych – referaty Urzędu 

        Miejskiego Gminy oraz wyznaczonych instytucji i organizacji przewidzianych do  

        prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego 

        działających na terenie Gminy Stęszew i organów współdziałających. 

 

§ 2. Jednostki organizacyjne gminy, o których mowa w §1, w szczególności instytucje, podmioty  

       gospodarcze, organizacje społeczne oraz działające w ich imieniu osoby funkcyjne,  

       zaangażowane do planowania i reagowania w zakresie zarządzania kryzysowego, zobowiązuje    

        się do: 

 sprawdzania przyjętych w Planie założeń i procedur operacyjnych w ramach ćwiczeń i 

treningów, 

 okresowej aktualizacji dokumentów składowych Planu, 

 realizacji przyjętych w Planie zadań i procedur postępowania, stosownie do obowiązujących 

przepisów i posiadanych kompetencji. 

 

§ 3. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew czynię  

       odpowiedzialnym za aktualizację Planu wg następujących zasad: 

 na bieżąco - w sytuacji gdy zmiana dotyczy danych mających wpływ na prawidłową realizację 

zadań obrony cywilnej; 

 bezpośrednio po zdarzeniu, które wymusiło zmianę koncepcji ochrony ludności, lub w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu ochrony ludności; 

 nie rzadziej niż co dwa lata; 

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych  

       Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew.   

 

§ 5. Traci moc „Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Stęszew”, wprowadzony do użytku dnia  

       24 czerwca 2011 roku. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Uzasadnienie 

ZARZĄDZENIA NR 108/2019 

Burmistrza Gminy Stęszew 

z dnia 29 lipca 2019 r. 

           w sprawie wdrożenia Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Stęszew. 

 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz.U.2019.1398 t.j.), do zadań Burmistrza gminy  należy planowanie, aktualizowanie,  kierowanie 

oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego 

przez jednostki organizacyjne gminy, przedsiębiorców i inne instytucje państwowe oraz 

organizacje społeczne działające na jego  terenie.       

  

Opracowanie, aktualizacja oraz wdrożenie planu zarządzania kryzysowego gminy ma na celu 

zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego działania w sytuacji zagrożeń, 

niezależnie od ich przyczyny oraz ustalenie zasad i procedur udzielania pomocy.  
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