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ZARZĄDZENIE NR 0050.2212019
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 23 września 2019 r.

.w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikow'aniarłii wybrakowania sprzętu i środków
obrony cywilnej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z 8
marca 1990 r.
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz 5 3 pkt 14 i 5 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),

zarządza się, co następnie:
51
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Powołuje się komisję miejską celem przeprowadzenia przeglądu oraz przeklasyfikowania
wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej zlokalizowanego w magazynie
miejskim w składzie :
1) Małgorzata Marcinkowska - Przewodniczący Komisji,
2) Sybilla Zawiola—Kogut Członek Komisji,
3) Jacek Doliński - Członek Komisji.
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W zakresie przeklasyfikowania i wybrakowania kierować się zasadami
zawartymi
„Wytycznych do gospodarowania sprzetem obrony cywilnej województwie śląskim"
Wojewody Śląskiego z dnia 19 października 2005 r.
2. Sprzęt niesprawny nienadający się do
dalszego użytku (przy braku możliwości naprawy
lub jej nieopłacalności) przeklasyfikować do kat. V i przedstawić do wybrakowania.
3. W przypadku środków występujących obecnie w kat. V nie
przedstawionych
do wybrakowania a pozostawionych jako środki
zastępcze, dokonać ich
przeklasyfikowzmia do kat. IV. Nie pozostawiać sprzętu i środków w kat. V.
4. Dla sprzętu takiego jak: kuchnie polowe, urządzenia
filtrowentylacyjne, syreny alarmowe
przewidziane do wybrakowania, należy sporządzić protokól stanu technicznego
stanowiący podstawę do przeklasyfikowania do kat. V.
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Zobowiązuje się kierownika zakładu pracy posiadającego w swoim magazynie
sprzęt
obrony cywilnej do powołania komisji celem przeprowadzenia przeklasyfikowania
i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej oraz przesłanie
jednego egzemplarza
protokołu do Referatu Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa
Publicznego Urzędu Miejskiego w Toszku w nieprzekraczalnym
terminie
do dnia 10 października 2019 r.

1/2

„
jak i własnego protokołu
”sporządzi zbiorczy protokół przeklasy
wybrakowania do dnia 15 października.
612819 r. i prześle 'dwa "egzemplarze Mio—:=
l/k/ydEiith Zarzadzania Kryzysowego
Informatyki Starostwa Powiatowego w Glivyićafsh
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Na podstawie otrzymanego, zatwierdzonego
przez Dyrektora WBiZK Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w/w protokołu komisja miejska powiadomi kierownika zakładu
pracy
(› otrzymanej decyzji.
56

Wykonanie zarządzenia powierzam Małgorzacie Marcinkowskiej inspektorowi w Referacie
Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa
Publicznego Urzędu
Miejskiego w Toszku.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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