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Data wpływu: 22.04.2020 r.  

Nr sprawy: BR.0003.314.2020 

 

Pani 

Małgorzata Kaptur  

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Mosinie 

 

W odpowiedzi na pismo nr BR.0003.314.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. - interpelacja radnego Rady Miejskiej 

w Mosinie Pana Dominika Michalaka w sprawie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego uprzejmie wyjaśniam: 

1. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK) pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu 

informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego i stałego dyżuru. Siedziba GCZK znajduje się w budynku 

Urzędu Miejskiego. Po godzinach pracy urzędu GCZK funkcjonuje na zasadzie „dyżuru domowego” przez 

wyznaczonych pracowników pod numerem telefonu komórkowego 722 323 208. GCZK zapewnia 

przyjmowanie informacji o zdarzeniach na terenie gminy (a także gmin sąsiednich) i przepływ informacji 

w strukturach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu. 

2. Do zadań Centrum należy: 

> pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania 

kryzysowego, 

> współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, 

> nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania 

ludności, 

> współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, 

> współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, 

> dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum, 

> realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

3. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w żadnym przypadku nie zastępuje działania takich służb jak: 

Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Wodne, 

Pogotowie Energetyczne, Weterynaryjne, służby sanitarne. Służby te działają zgodnie ze swym przeznaczeniem 

i są osiągalne pod obowiązującymi numerami telefonów. 

4. Zgodnie z „Ustawą o zarządzaniu kryzysowym” z dnia 26 kwietnia 2007 r. przy Urzędzie Miejskim w Mosinie 

tworzy się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy 

i opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych 

w zakresie zarządzania kryzysowego.  



5. Do zadań Zespołu należy: 

> ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne 

i prognozowanie tych zagrożeń, 

> przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, 

zmiany lub zaniechania działań ujętych Gminnym Planie Reagowania Kryzysowego, 

> przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami, 

> opiniowanie Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego. 

6. Posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbywały się w dniach 26.02.2020 r., 

10.3. br. (trzy spotkania), 12.03.br., 13.03.br., 14.03.br., 15.03.br., 17.03.br., 23.03.br., 

26.3. br., 01.04.br., 10.04.br., 11.04.br., 14.04.br. 

7. W dniu 12.03. br. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego mając na uwadze wiele uzyskanych telefonicznie 

opinii, w tym Zastępcy Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Pani Jadwigi 

Kuczmy-Napierały rekomendował Burmistrzowi Gminy Mosina zamknięcie targowiska miejskiego. 

8. Koordynacją zakupów materiałowych z rezerwy celowej w ramach zarządzania kryzysowego w początkowej 

fazie działań zajmowali się Audytor Wewnętrzny Justyna Kaczmarczyk, Kierownik Referatu Organizacyjnego 

Monika Kujawska, Komendant Straży Miejskiej Jarosław Dobicki, Kierownik Referatu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Krzysztof Kaczmarek. W dniu 14 kwietnia br. Burmistrz Gminy Mosina wydał Zarządzenie 

nr 43/2020 w sprawie wprowadzenia procedury sposobu realizacji zakupów i usług w ramach zarządzania 

kryzysowego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 przez 

Gminę Mosina. W zarządzeniu na koordynatora zakupów w ramach zarządzania kryzysowego został 

wyznaczony I Zastępca Burmistrza Tomasz Łukowiak. 

                                                                      Z up. Burmistrza 

                                               /-/ mgr Krzysztof Kaczmarek 

                                                         Kierownik Referatu 

 

 
Załącznik: 

- Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina nr 43/2020 

Do wiadomości: 
- Pan Dominik Michalak radny Rady Miejskiej w Mosinie, 
- Burmistrz Gminy Mosina, 
- a/a 


