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Or.0050.570.2019
(2019-122789)

ZARZĄDZENIE 570/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji miejskiej do przeprowadzenia przeklasyfikowania
i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz do nadzoru nad pracami odpowiednich komisji powołanych w zakładach pracy na terenie Miasta Rybnika.

Działając na podstawie:
-  § 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. z 2002 r. nr 96,
    poz. 850), 
-  pkt IV, poz. 4 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 8/2019 Prezydenta Miasta z dnia 3 stycznia 2019 r., w sprawie
    realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2019 roku.
- Wytycznych Wojewody Śląskiego do gospodarowania sprzętem obrony cywilnej w województwie śląskim 
    z dnia 19.10.2005 r. 

zarządzam, co następuje

§ 1.
Powołuję komisję miejską w celu dokonania przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz ich przeklasyfikowania i wybrakowania, a także do nadzoru nad pracami komisji powołanych w zakładach pracy, w składzie:

Przewodniczący	-	Antoni Sosna	   			
Członek		-	Jacek Szczepański
Członek		-	Grzegorz Kocur

Obsługę administracyjną powołanej Komisji powierzam podinspektor Gabrieli Stojer, odpowiedzialnej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności za zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej.

§ 2.
Zobowiązuję Kierowników zakładów pracy, które na podstawie umów użyczenia korzystają
z użyczonego sprzętu i środków obrony cywilnej do powołania wewnętrznych komisji w celu dokonania przeglądu sprzętu oraz środków obrony cywilnej zdeponowanych na podstawie ww. umów użyczenia.

§ 3.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.
Komisja miejska określona w § 1 Zarządzenia zakończy pracę sporządzając zbiorczy protokół przeklasyfikowania i wybrakowania w terminie do 24 października 2019 r.

§ 5.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.





Załącznik 
do Zarządzenia nr 570/2019
z dnia 23 września 2019 r.

Wytyczne do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu
oraz środków obrony cywilnej na terenie Miasta Rybnika:

1.	Przeklasyfikowanie i wybrakowanie sprzętu oraz środków obrony cywilnej na terenie 
Miasta Rybnika zorganizuje powołana komisja miejska we współpracy z komisjami  powołanymi w zakładach pracy, które korzystają z użyczonego sprzętu i środków obrony cywilnej. 
2.	Pracownicy odpowiedzialni materialnie za sprzęt oraz środki obrony cywilnej przygotują propozycje przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej
i przedstawią je powołanym  komisjom. 

3.	W skład komisji powołanych wchodzi przynajmniej dwóch pracowników, z których żaden nie jest odpowiedzialny materialnie i nie prowadzi ewidencji materiałowej kwalifikowanego sprzętu.

4.	Powołane komisje dokonują przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej, kierując się zasadami zawartymi w „Wytycznych do gospodarowania sprzętem obrony cywilnej
w województwie śląskim” z 2005 r., a szczególnie:

a)     Przeklasyfikowania i wybrakowania dokonują wg następujących kryteriów:

Kategoria I – sprzęt (środki ochrony) – nowy, uprzednio nie eksploatowany, odpowiadający określonym (dla danego typu) warunkom technicznym, przechowywany w magazynach dystrybucyjnych, a także środki jednorazowego użytku w ramach okresu przydatności do użycia.
Kategoria II – sprzęt (środki ochrony) – wydany do eksploatacji do jednostek administracyjnych, instytucji i zakładów pracy (na wyposażenie formacji OC, organów kierowania OC oraz ochrony ludności) w pełni sprawny, przechowywany i konserwowany
w magazynach tych jednostek.
Kategoria III – sprzęt (środki ochrony) – używany w akcjach, ćwiczeniach lub w celach szkoleniowych, sprawny, odpowiednio konserwowany i zdatny do dalszego użycia.
Kategoria IV – sprzęt niesprawny przeznaczony do naprawy oraz środki ochrony przeznaczone do wykorzystania jako środki zastępcze lub do celów szkoleniowych. Sprzęt po dokonaniu naprawy, należy przeklasyfikować do kat. III. W przypadku niemożliwości lub nieopłacalności naprawy (potwierdzonej protokołem stanu technicznego), sprzęt ten należy przeklasyfikować do kat. V i wybrakować.
Kategoria V – Sprzęt niesprawny lub nieprzydatny do użytku w obronie cywilnej zgodnie
z przeznaczeniem, względnie sprzęt, którego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna,
a także środki ochrony, które nie nadają się do użytku. Do tej kategorii zalicza się również środki jednorazowego użytku, którym minął termin przydatności do użycia. Sprzęt i środki zaliczone do tej kategorii podlegają wybrakowaniu. Nie należy pozostawiać sprzętu i środków w kat. V.

b)	Dla powyższych kategorii sprzętu i środków należy przyjąć następujące wartości
            w stosunku do ceny w kategorii I:          
-	kategoria II	-	85%
-	kategoria III	-	60%
-	kategoria IV	-	25%
	-	kategoria V	-	  5%

c)	Sprzęt niesprawny, nie nadający się do dalszego użytku (przy braku możliwości naprawy lub jej nieopłacalności) należy przeklasyfikować do kategorii V i przedstawić do wybrakowania.


d)	Pozostały sprzęt występujący obecnie w kat. V i nie przedstawiony do wybrakowania należy przeklasyfikować do kat. III (jako sprzęt sprawny).

e)	Dla sprzętu takiego jak: kuchnie polowe, urządzenia filtrowentylacyjne, syreny alarmowe przewidziane do wybrakowania, należy sporządzić protokół stanu technicznego stanowiący podstawę do przeklasyfikowania do kat. V.

f)	Komisje powołane w zakładach pracy kończą swoje prace sporządzonym i podpisanym protokołem, który  następnie należy przesłać w 2 egz. w nieprzekraczalnym terminie               do dnia 18 października 2019 r. do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rybnika. Protokół określa propozycje do przeklasyfikowania
i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej (użyczonego sprzętu i środków).

g)	Protokół przeklasyfikowania-wybrakowania (wzór nr 7 z Wytycznych) powinien zawierać: nr z ewidencji protokołów zakładu, określenie nr egzemplarza, nazwę zakładu i datę, podstawę, nazwiska członków komisji, wypełnione rubryki tabeli od 1-8 i 16-19, orzeczenie, podpisy członków komisji.

h)	Protokół podpisany przez członków komisji należy pozostawić bez zatwierdzenia. Zostanie on zatwierdzony po wprowadzeniu ewentualnych korekt i uzyskaniu akceptacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

i)	Komisja miejska zobowiązana jest do przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej oraz przygotowania propozycji przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu użyczonego, znajdującego się w magazynach Miasta, do dnia 22 października 2018 r., a także do nadzoru nad prowadzeniem przeklasyfikowania i wybrakowania w zakładach oraz do sprawdzenia zgodności zapisów w przedstawionych przez zakłady protokołach.

j)	Przewodniczący komisji miejskiej w ramach nadzoru deleguje dwóch członków, 
w ustalonych terminach wybrakowania sprzętu w zakładach pracy, których wnioski zostały zatwierdzone.

k)	Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rybnika zatwierdza przedstawione przez komisje zakładowe i komisję miejską protokoły w oparciu o zatwierdzony protokół zbiorczy, zaakceptowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, a następnie przesyła do zakładów celem naniesienia zmian
w ewidencji i ustalenia terminu wybrakowania sprzętu.

l)	W przypadku nieprawidłowego opracowania protokołów, niedotrzymania terminu, lub braku protokołów, komisja miejska w oparciu o ewidencję inwentarzową Miasta dokona niezbędnych czynności, zgodnie z wytycznymi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach, o czym zakład zostanie poinformowany.

ł)	Komisje zakładowe w przypadku ustalenia rezygnacji z przeklasyfikowania
i wybrakowania prześlą krótką informację o takiej decyzji. 




