
ZARZĄIZENIE NR 2412008

BurmiBtna Kałusziaa

z dDia 15 lipca 2008 r.

w Śpńń€ usblenia gkład!, fadań i 6ad nDkojonowaia Gńimego zslofu zeądzmia

Na podsiawie art' 19 Ni' 4 - 7 uslaqT z dnia 26 twiebia 2oo7 L o zar2ądaiu

Ęzrovxt (Dż' U. NI 89 poz' 590) ażądm' co n6tpuje:

'  $1
U5t5]a się skład' admia i ruady nlrkjonowia Gmimego z*polu zaŹądmia
(ryzysowgo zwego da]€j 

'Zes!oleń'' 
orgmu pooocniczego BmistĘa w ał6ie

ur2adzeia kr'ż'ewco'

.  $2
1. v sLlod Gnimego zespolu zdądŹfuid yqzFowego Whodzą:

1' BumblrraKdugyna llaodnicfąpyzeslofu'

2. Z.stępe Bmistra zsĘpca ?Źewodnicząc.co zeslołu,
3' sekEtaŹ Miejski - c'on€k z€Śpofu'
4. D,rektor zatładu Goslodfild Komualnej . członek fspolu,

2' w psi€daiu zespołu fu pEw@h cfonta nogą @ŚEliczyą w zal€żności od potmb'
! Nymczdi praż Pwodni.fącego z€slołu:

1' I!s!eko! ds' ochrcny Środowiska i Rolniclwa,

2. Irspeko! ds. Inwestyc.ji i Rorwoju Gmiin
l' sk& bfuł MŃ]sh'

4.KiwMikOPs,

5' KimMk PĘychodn| op.eki ZdoMbrej'

6. DJEktor Szl@ly PodsBwosej s Kaluvynie

7. PErcsi i l{omelddci osP ż temu gmńy.

3. v pńceh z@ofu nogąucrestniczyć ime osoby a!rc%E pluPęewodnicf&egq



$3
l ' Do 2dń onimego z€spolu zaĘ4dzania (r,z'sowego należy w @4gólnŃci:

1. oceB wyśępująlycn i potencj.tlnycń u 8toż€ń nogących nieó $plynv na

bÓzpiecfefutwo Publiczne i proerloa@ie tych agoże\

2. pr,ygoloĘ{fuie !@pozycji działe1 i pEdglawi&ie wój1oM Miosków

dotycząoych $Y*on}aveią miay lub zmieobdia działń ujętycb w goinnym

pldie rc€owmia kr}zysowego,

3' prkaz'{aie do wiadoności publi@ej infomac,ji nąaycn f fa$ożenimj,

4' opiniowMie gmimego llanu r€agowfli! kryzyswego.

2' sercgólow€ u deia osób wchodzących w ŚkIad zspolu okĘśla falącaik N! i do

fuądfenia - RĘulańin Gnircgo z€społu za{ządz.nia KJ,z'sowego'

$4
PEmi zespołu ld€ruje PŹewdnicfący' v przypadku nieob*ności P@wodni€ącego'

!r&mi zćspolu kieruje zótępca PŹemdni.fqlego'

zespól pleuje w t.'bie posieduń! zwot^Wych prz pmwodńaącego.

sied'bą zćspofujest Uż4d Miejski w Kałuz,ai€'

zadeia oE srcrególowe 6ady fuŃcjmoweia z$pofu okEśla załącmik Nr l do

arządania Reg!'mf GnimeBo lŃolx zMdfania Kr'?}sok ego

2.
3.

!4

z&ądaie wchodzi { 
'cie 

z dnien podjęcia'

Bu i+f Kahszym


