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Radny Gminy Żabia Wola

Dotyczy: udostępniania informacji w związku ze złożoną interpelacją nr 6 2022

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
art. 19 ust. li ust.7 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 z 2020 r. poz. 148, 284, 374, 695), dnia 10 marca
2020 r. Wójt Gminy Zabia Wola podjął decyzję o zwołaniu Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego dalej (GZZK). Przyczyną zwołania była niepokojąco rozwijająca się sytuacja
związana ze wzrostem zachorowalności wśród ludności z powodu zakażeń wywołanych
wirusem Covid -19. Od tego momentu niemniej niż raz na tydzień w każdy poniedziałek
odbywa się spotkanie grupy roboczej GZZK w składzie odpowiadającym potrzebom
wynikających z zaistniałych sytuacji. Obecnie posiedzenia GZZK są poświęcone sytuacji
związanej z wojną na Ukrainie i udzielanej pomocy uchodźcom przybywającym do naszej
gminy w zakresie niezbędnym do znalezienia zakwaterowania, uzyskania informacji
dotyczących zalegalizowania pobytu, nadania numer PESEL etc.

Słowo Kryzys którym posłużył się Pan w swojej interpelacji nie ma odniesienia do
sytuacji w naszej Gminie Żabia Wola, gdyż zgodnie z ustawą KRYZYS SYTUACJA
KRYZYSOWA - należy przez to rozumieć sytuację wplywającą negatywnie na poziom
bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska wywołującą znaczne
ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na
nieadekwatność posiadanych sił i środków.

W Gminie Żabia Wola zaistniała sytuacja nietypowa spowodowana wojną na Ukrainie
kolejno napływem zwiększonej ilości uchodźców z Ukrainy. Obecnie według danych z
Centrum Usług Społecznych jest to liczba 157 osób. Zakładając, że nie wszyscy zgłosili się
do CUS można przyjąć, że jest to liczba nie większa niż 300 osób cow stosunku do stałej ilości
mieszkańców gminy ok. 9 tys. nie jest to stan zagrażający bezpieczeństwu i dezorganizacji
życia mieszkańców naszej gminy. Niemniej jednak wyrażam podziękowanie za szczególną
ostrożność, czujność i troskę o nasze wspólne bezpieczeństwo.



Odpowiadając na Pana pytanie zawarte w interpelacji oto „czy jest powołany w naszej gminie
Zespół Zarządzania Kryzysowego”, informuję że jest powołany. W skład Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego, którego zadaniem jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym,
przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań,
reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu initastruktury
tub przywróceniu jej pierwotnego charakteru wchodzą:

1. Wójt Gminy Szef Zespołu,
2. Zastępca Wójta Zastępca Szefa Zespołu,
3. Sekretarz Gminy,
4. Przewodnicząca Rady Gminy,
5. Prezes OSP Żelechów,
6. Prezes OSP Skuły,
7. Podinspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego,
8. Kierownik Referatu Finansowo - Powiatowego,
9. Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,
10. Kierownik Referatu Inwestycji,
11. Kierownik ds. Ochrony Srodowiska i Rozwoju Gminy,
12. Dyrektor CUS,
13. Kierownik NZOZ Pielęgniarstwa i Położnictwa „ Nadzieja,”

W skład GZZK mogą wchodzić także rotacyjnie inne osoby zaproszone przez Wójta Gminy.

Z poważaniem
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