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ZARZĄDZENIE 329/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Prezydenta Miasta Rybnika

Działając na podstawie: 
art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2019.511 j. t.), art. 18 ust. 4, art. 19 i art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z zm.) oraz wytycznych Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania i koordynacji wsparcia sojuszniczych sił zbrojnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny, wykonujących zadania lub przemieszczających się przez obszar województwa śląskiego 

zarządzam, co następuje
§ 1.
	W celu przygotowania Urzędu Miasta w Rybniku, jednostek organizacyjnych Miasta podległych i nadzorowanych oraz służb, inspekcji i straży do realizacji zadań obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych na terenie Miasta Rybnika, tworzę Punkt Kontaktowy Host Nation Support zwany dalej „Punktem Kontaktowym HNS Prezydenta Miasta Rybnika” (PK HNS) z siedzibą w Urzędzie Miasta 
ul. Bolesława Chrobrego 2.
	PK HNS będzie uruchamiany w czasie przygotowania rzeczywistych przedsięwzięć wymagających wsparcia wojsk sojuszniczych oraz w czasie ćwiczeń.

Zadania PK HNS zostaną określone w opracowanej instrukcji.

 § 2.
	Skład osobowy PK HNS wyznaczy Prezydent. Wyznaczone osoby działają na podstawie upoważnienia, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.

	Obsługę w zakresie przyjmowania i przekazywania zadań i informacji w PK HNS realizuje obsada Stałego Dyżuru Prezydenta. 
	W celu zapewnienia sprawnego przygotowania PK HNS w Urzędzie, zobowiązuję:


	Kierownika Referatu Ochrony Informacji Niejawnych Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności do opracowania, aktualizacji i przechowywania niezbędnej dokumentacji, określonej w wytycznych Wojewody Śląskiego oraz przygotowania merytorycznego składu osobowego PK HNS, 

kierowników jednostek organizacji wewnętrznej Urzędu oraz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych wg właściwości, do udzielenia niezbędnych informacji oraz utrzymania w stałej aktualności baz danych i procedur określonych 
w dokumentacji PK HNS,
Naczelnika Wydziału Rozwoju do koordynacji zabezpieczenia osób do funkcji tłumacza.

§ 3. 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 4.
Traci moc zarządzenie nr 315/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 maja 2016 roku 
w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Prezydenta  
w Urzędzie Miasta Rybnika
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 



Załącznik do Zarządzenia 329/2019
Prezydenta Miasta Rybnika  z dnia 22 maja 2019 r.










Rybnik, dnia ………………………r.



UPOWAŻNIENIE      

	Na podstawie art. 268 a Kodeksu postępowania administracyjnego 
                                   …………………………………………………………………………………………
                                                 (wpisać podstawę prawną w oparciu o którą organ wydaje upoważnienie do realizacji zadań w jego imieniu)
w celu realizacji zadań, o których mowa w Wytycznych Wojewody Śląskiego 
z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania warunków organizacyjnych 
i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania 
i koordynacji wsparcia sojuszniczych sił zbrojnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych 
i wojny, wykonujących zadania lub przemieszczających się przez obszar województwa śląskiego
upoważniam
       Pana/Panią


                                                                                                                                                        (imię i nazwisko)
legitymującego się dowodem osobistym o nr
                 

do reprezentowania

Prezydenta Miasta Rybnika
                                                                                                                                                                                     (nazwa organu)
w kontaktach z przedstawicielami wojsk własnych i sojuszniczych przebywającymi na terenie
Miasta Rybnika
(wpisać obszar obowiązywania upoważnienia)
oraz z przedstawicielami wojsk własnych i sojuszniczych przebywających na terenie województwa śląskiego oraz z kierownikami jednostek organizacyjnych, niezbędnymi do prawidłowego wywiązania się Rzeczpospolitej Polskiej z przyjętych zobowiązań międzynarodowych.
	Niniejsze upoważnienie ważne jest do dnia ………………… i nie może być przenoszone na inne osoby. Upoważnienie jest ważne łącznie z dowodem osobistym.
	Jednocześnie prosi się wszystkich, do których zwróci się osoba legitymująca się niniejszym upoważnieniem o udzielenie jej wszelkiej pomocy w zakresie sformułowanym przez nią na piśmie. Wszelkie zobowiązania wynikające z udzielonej pomocy będą regulowane bezpośrednio przez stronę, której pomoc została przekazana, lub inną jednostkę organizacyjną wskazaną przez organ, który udzielił niniejszego upoważnienia.




		                                                                              ……….………………………..
                                                                                                                                                                                  (podpis i pieczątka organu, kierownika jednostki organizacyjnej)


