
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/786/2018 

RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 22 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/1078/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r. 

zmieniającej uchwałę nr XXXII/728/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2001 r. 

w sprawie utworzenia jednostki - powiatowego centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego 

Na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 

pkt 2 i 3 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 

z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 15, 16 i 20 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się treść Statutu Centrum Ratownictwa Gliwice, o którym mowa w punkcie 3 uchwały 

nr XXXII/728/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2001 r. w sprawie utworzenia 

jednostki - powiatowego centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego, w brzmieniu ustalonym 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Traci moc Statut Centrum Ratownictwa Gliwice, w brzmieniu ustalonym  w załączniku do uchwały  

nr XXXVII/1078/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r. zmieniającej uchwałę 

nr XXXII/728/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25  października 2001 r. w sprawie utworzenia 

jednostki - powiatowego centrum ratownictwa  i reagowania kryzysowego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 

2010.166.2705). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Gliwice 

 

 

Marek Pszonak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 kwietnia 2018 r.

Poz. 2091



Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/786/2018 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 22 marca 2018 r. 

 

STATUT 

CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Centrum Ratownictwa Gliwice, zwane dalej CRG,  jest jednostką budżetową – działającą na 

podstawie: 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902,  

z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); 

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736, z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 209, z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1897); 

- ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1430, z późn. zm.); 

- niniejszego statutu. 

2. Centrum Ratownictwa Gliwice może posługiwać się skrótem nazwy CRG. 

§ 2. 1. CRG jest jednostką organizacyjną miasta na prawach powiatu Gliwice. 

2. Nadzór oraz kontrolę nad działalnością  CRG sprawuje Prezydent Miasta Gliwice. 

3. Siedzibą CRG jest miasto Gliwice. 

Rozdział 2. 

Przedmiot działalności i zadania 

§ 3.  Przedmiotem działalności CRG jest realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony 

przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, ratownictwa, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, obrony cywilnej, ochrony 

ludności i obronności, w zakresie ustalonym niniejszym statutem oraz administrowanie i zarządzanie 

nieruchomościami i majątkiem ruchomym przekazanym jednostce.  

§ 4. 1. Do zakresu działania CRG należy realizacja następujących zadań: 

1) utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania stanowisk dyspozytorskich  podmiotów ratowniczych,       

realizujących zadania z zakresu ratownictwa oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

funkcjonujących w CRG; 

2) utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowego centrum zarządzania kryzysowego oraz realizacja 

jego zadań. 

2. Do zakresu działania CRG należy zapewnienie realizacji następujących zadań: 

1) własnych powiatu (miasta n.p.p.) w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 

2) powiatu (miasta n.p.p.) w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w tym opracowanie powiatowego planu 

operacyjnego przed powodzią oraz prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego; 
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3) powiatu (miasta n.p.p.) w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w tym prowadzenie 

spraw wynikających ze sprawowania przez starostę (prezydenta miasta n.p.p.) zwierzchnictwa nad 

powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz podejmowanie działań przewidzianych ustawami 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w razie wystąpienia bezpośredniego 

zagrożenia społeczności lokalnej; 

4) starosty (prezydenta miasta n.p.p). w sprawach: 

a) zarządzania kryzysowego, 

b) obrony cywilnej i ochrony ludności, w tym realizacja zadań dotyczących działania szefa obrony cywilnej 

miasta; 

c) przygotowań obronnych państwa, za wyjątkiem rejestracji i kwalifikacji wojskowej; 

d) krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

Rozdział 3. 

Zarządzanie i Organizacja 

§ 5. 1. Działalnością CRG kieruje dyrektor, którego zatrudnia Prezydent Miasta Gliwice. 

2. Dyrektor CRG działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta 

Miasta. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta. 

3. Dyrektor CRG ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania CRG i reprezentuje je na 

zewnątrz. 

§ 6. 1. CRG jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy. 

2. Czynności z zakresu prawa pracy pracowników CRG wykonuje dyrektor. 

3. CRG jest również miejscem wykonywania pracy (obowiązków służbowych) dyspozytorów  podmiotów 

ratowniczych, realizujących zadania z zakresu ratownictwa oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywatel, którym kierownicy jednostek organizacyjnych ustalili miejsce jej wykonywania w CRG. 

§ 7.  Organizację wewnętrzną oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych CRG ustala 

dyrektor  CRG w Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzanym przez Prezydenta Miasta.   

Rozdział 4. 

Zasady funkcjonowania CRG 

§ 8.  CRG w zakresie realizacji zadań określonych w § 4 ust.2 funkcjonuje jako: 

1) ośrodek dyspozytorski podmiotów ratowniczych realizujących zadania z zakresu ratownictwa  oraz 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tj. jednostek organizacyjnych Miasta Gliwice oraz 

jednostek organizacyjnych administracji zespolonej, funkcjonujących  w CRG; 

2) powiatowe centrum zarządzania kryzysowego, monitorujące całodobowo zagrożenia mające wpływ na 

bezpieczeństwo mieszkańców i uruchamiający stosowne procedury, w tym  procedury zarządzania 

kryzysowego, zapewniające przepływ informacji na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania 

kryzysowego a także warunki do pracy powiatowemu zespołowi zarządzania kryzysowego; 

3) powiatowy ośrodek analizy danych i alarmowania (POADA) w czasie wprowadzenia jednego ze stanów 

nadzwyczajnych oraz ośrodek zapewniający stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej 

państwa. 

Rozdział 5. 

Gospodarka finansowa 

§ 9. 1. CRG jest jednostką budżetową, dochody i wydatki CRG w całości objęte są budżetem Miasta 

Gliwice. 

2. Mienie CRG jest mieniem komunalnym. 

§ 10. 1. CRG prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego. 

2. CRG prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązującymi jednostki 

budżetowe. 
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3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową CRG ponosi dyrektor i główny księgowy w zakresie 

ustalonym ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami prawa. 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

§ 11.  Statut CRG nadaje, uchyla i zmienia Rada Miasta Gliwice.  

§ 12.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa. 

§ 13.  Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 
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