
ZARZĄDZENIE 
Nr 20/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń 
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu ostrzegania
i alarmowania ludności na terenie  Miasta i Gminy Wleń

Na podstawie art. 17, ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym  (Dz.  U.  z  dnia  21  maja  2007  r.  ze  zm.),  §  11  ust.  3  oraz  §  10  ust.  4 
Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  20  października  2006  r.  w  sprawie  systemów 
wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U z 2006 r. Nr 191. Poz. 
1415) zgodnie z Wojewódzkim Planem Treningów Ostrzegania i Alarmowania na 2012 rok 
oraz  Zarządzenia  Nr  OR.  0135.08.2012  Starosty  Lwóweckiego   z  dnia  27.03.2012  r.  w 
sprawie przeprowadzenia treningu systemu ostrzegania i alarmowania ludności w Powiecie 
Lwóweckim

zarządzam:

§1
Przeprowadzenie treningu  uruchomienia  systemu  ostrzegania  i  alarmowania  ludności  
o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Wleń  w dniu 4 kwietnia 2012 r. o godz. 10:00. 
Trening nie obejmuje fizycznego uruchomienia syren.

§2
W treningu weźmie udział Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wleniu.

§3
Podanie  do  publicznej  wiadomości  informacji  o  planowanym  treningu  w  gminach 
wchodzących  w  skład  Miasta  i  Gminy  Wleń  z  24  godzinnym  wyprzedzeniem
w sposób zwyczajowo przyjęty (media, tablice ogłoszeń, poprzez sołtysów).

§4
Zgłoszenie  gotowości  do  uczestnictwa  w  treningu  przekazać  do  Powiatowego  Centrum 
Zarządzania  Kryzysowego  w  Lwówku  Śląskim  do  dnia  2  kwietnia  2012  r.  
do godz. 12:00.

§5
Trening  zostanie  przeprowadzony  zgodnie  z  programem  treningu  systemu  ostrzegania  
i  alarmowania ludności stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzania Nr OR. 0135.08.2012 
Starosty Lwóweckiego  z dnia 27.03.2012 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu 
ostrzegania i alarmowania ludności w Powiecie Lwóweckim.

§6
Z  przeprowadzonego  treningu  należy  opracować  i  przesłać  do  Starostwa  Powiatowego  
w Lwówku Śląskim pisemne „Sprawozdanie z treningu ostrzegania i alarmowania”.

§7
Wykonanie Zarządzenia powierzam Podinspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego UMiG 
Wleń.

§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
           /-/ 

  Bogdan Mościcki


