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Or.0050.8.2019
(2018-134846)

ZARZĄDZENIE NR 8/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2019 roku.

Działając na podstawie: art. 17 ust. 6 i 7 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 ze zm.), § 4 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) oraz 
w oparciu o Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 8 października 2018 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 r. i Wytyczne Wojewody Śląskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa w sprawie realizacji zadań w zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w województwie śląskim w 2019 roku.

zarządzam, co następuje

§ 1.
Ustalam:

	Wytyczne Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Rybnika do realizacji zadań 
w zakresie obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2019 r., w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
	Kalendarzowy plan realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika  w  2019 r., w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.  


§ 2.
Zobowiązuję kierowników zakładów pracy, ujętych w załączniku nr 1 do zarządzenia          Nr 237/2014 Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2014 r. 
w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Miasta Rybnika przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć 
w zakresie obrony cywilnej, do:

1) opracowania odpowiednich planów rocznych i uzgodnienia ich w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rybnika w terminie do 31 stycznia 2019 roku;
2)  opracowania sprawozdań rocznych z realizacji planowanych zadań, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszego zarządzenia i złożenia ich w Wydziale Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rybnika w terminie do 15 stycznia 2020 roku.

§ 3.
Zobowiązuję naczelników wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta do zapoznania się z dokumentem, o którym mowa w § 1 pkt 2  zarządzenia i uwzględnienia w swoich planach pracy zadań ich dotyczących.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego          i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rybnika.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

