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ZARZĄDZENIE NR 706/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie zasad aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Rybnika 
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Działając na podstawie:
art. 4 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 511 z zm.), § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. 
w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 152 poz. 1599 z zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 2 zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 293/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego 

zarządzam, co następuje:

§ 1.
    Zarządzeniem ustala się zasady:
	Aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Rybnika w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – zwanego dalej „Planem operacyjnym”.  

Udziału jednostek organizacji wewnętrznej Urzędu i jednostek organizacyjnych podległych i podporządkowanych w procesie aktualizacji Planu operacyjnego.  

§ 2.
	Aktualizacja Planu operacyjnego należy przeprowadzić uwzględniając zapisy:

	wypisów z planu operacyjnego funkcjonowania województwa śląskiego,

„Podręcznika Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075:2008”,
„Normy Obronnej NO-02-A060:2008”,
Zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 293/19 z dnia 16 lipca 2019 r.,
koncepcji i wytycznych wydanych w tej sprawie.
	Aktualizacja Planu operacyjnego obejmuje:

	sporządzenie nowego Planu operacyjnego,
	uzgodnienie Planu operacyjnego z właściwymi organami,

zatwierdzenie przez Wojewodę uzgodnionego Planu operacyjnego,
opracowanie nowych kart realizacji zadań operacyjnych oraz niezbędnych dokumentów związanych z zatwierdzonym Planem operacyjnym,
	dołączenie do Planu operacyjnego dokumentów, których zawartość merytoryczna nie podlega zmianom.  

§ 3.
	Do opracowania Planu operacyjnego powołuję Zespół Autorski w składzie:

	Janusz Abrahamowicz – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony Ludności (WZKiOL) – Przewodniczący,

Krystian Podleśny – Kierownik Referatu Ochrony Informacji Niejawnych Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – Z-ca Przewodniczącego,
	Barbara Koza – Kierownik Referatu Spraw Społecznych w Wydziale Polityki Społecznej,
	Antoni Sosna – Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
	Grzegorz Kocur – Podinspektor Referatu Ochrony Informacji Niejawnych Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

	Zespół Autorski opracuje i uzgodni tabelę realizacji zadań operacyjnych realizowanych 
w mieście Rybnik z określeniem koordynatorów, realizatorów, współwykonawców zadań operacyjnych i przygotuje projekt Planu operacyjnego, który przedstawi mi do akceptacji, w terminie do 15 kwietnia  2020 r.


§ 4.
Przewodniczący Zespołu Autorskiego skoordynuje proces aktualizacji Planu operacyjnego, 
w ramach którego w szczególności:
	ustali w trybie roboczym zasady uzgadniania Planu operacyjnego,

przygotuje i przeprowadzi, w terminie do 17 kwietnia 2020 r., szkolenia niezbędne do aktualizacji Planu operacyjnego (w tym koordynatorów i realizatorów zadań operacyjnych), 
	uzgodni z Wojskowym Komendantem Uzupełnień, Komendantem Miejskim Policji 
i Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej sporządzony projekt Planu operacyjnego, 
	przedstawi zaktualizowany Plan operacyjny do zatwierdzenia Wojewodzie Śląskiemu, w terminie do 7 lipca 2020 r.,
	prześle, w terminie do 31 sierpnia 2020 r., do komendantów miejskich Policji 
i Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku zatwierdzone zestawienia zadań operacyjnych, w zakresie których zostali oni ustaleni w opracowanym Planie operacyjnym jako koordynatorzy, realizatorzy lub współwykonawcy, 
	sporządzi i prześle, w terminie do 30 września 2020 r., do komendantów miejskich Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku wypisy z otrzymanych „Zestawień zadań w zakresie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP”, w których realizacji planowany jest ich udział,
	przedstawi do zatwierdzenia, w terminie do 28 grudnia 2020 r., opracowane przez realizatorów karty realizacji zadań operacyjnych. 

§ 5.
	Zobowiązuję naczelników wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta Rybnika, kierowników miejskich służb, inspekcji i straży, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta do udziału w szkoleniach oraz innych zamierzeniach dotyczących aktualizacji Planu operacyjnego i współdziałania z Zespołem Autorskim.

Zobowiązuję realizatorów określonych w tabeli realizacji zadań operacyjnych do opracowania kart realizacji zadań operacyjnych i przekazania Przewodniczącemu Zespołu Autorskiego, w terminie do 15 grudnia 2020 r.

§ 6.
	Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności pełniący funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych zapewni odpowiednie warunki techniczne 
i organizacyjne, w tym związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, niezbędne do prawidłowego i terminowego sporządzenia Planu operacyjnego.

§ 7.
	Traci moc zarządzenie nr 88/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10.03.2011 r. 
w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Rybnika w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, zmienione zarządzeniami 283/2011 
z 22 czerwca 2011 oraz 37/2012 z dnia 26 stycznia 2012. 

§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


