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Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21.09.20l9 roku

w sprawie p]zgprowadżenia szkolenia obronnego, szkolenia przeciwpoŁroweqo oraz skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

Na podstawie ań.2; ań, 17 ust 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967J, o potlłszeńnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskięj (Dz. U. z2o15 r.
poz.827| w aMiązku z § 3 pkt. 4 rozpolządzenia Rady Ministrów z dnia 25 cżelwca 2002 roku W sprawie szczegółowego działania szefa obrony cywilnej
Kfaju, szefów obrony cywilnej Województw, powiatóW igmin (Dz. u. z 2o02r. Nr 96 poz. 850), § 10 pkt, 7, § 11 pkt, 3 i4, § 12 rozpolządzania Rady
MinistróW z dnia 13 stycznia 2004 roku W sprawie szkolenia obronnego (Dz.U,2015- 1829); zalządzenia Wojewody opolskiego z dnia 3 lutego 2016 r
do szkolenia obronnego realizowanego na terenie Województwa opolskiego W 20'|6 roku; ,,Planu szkolenia obronnego Urzędu lvliejskiego W Dobrodzieniu
na 20,16 rok" nr oc,5560,9,20,16; ań. 4 ust. 1 pkt, 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U,2016,191); § 17 pkt, 1

rozpolządzenia i,ilinistra Spraw Wewnętlznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r- W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynkóW, innych obiektóW
budowlanych iterenóW (Dz.U,2010.109.719); "lnstrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Miejskaego w Dobrodzieniu"; ań. 33 ust, 3 i 5
ustawy z dnia 8 marca,1990 r. o samożądzie gminnym (Dz.U.2016.,l46); ań.1g.ust. 1, Ust,2pkt_3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2oo7 r. o zażąfuani\!
kryzysowym (oz.l_t. z2o13l. poz. 1166); ,Planu zażądzania Kryzysowego Gminy Dobrodzień: za.ządzam, Go następuie;

§1
W dniu 30 Wześnia 2016 roku r, W godzinach od 7:45 W Ulzędżie Miejskim W Dobrodzieniu zostanie przeprowadzone szkolenie obronne oraz sżkolenie
pżeciwpożarowe. W szkoleniu Wezmą udział osoby z grup szkoleniowych określonych W ,,Tematycznym programie realizacji szkolenia obronnego" oraz
osoby których miejscem pracy jest budynek Urzędu Miejskiego,

§2
W ramach szkolenia zostanie plzeprowadzone praktyczne sprawdzenie orgaiizaąi o@z WarUnkóW ewakuacji z budynku Urzędu Miejskiego.

§J
Plan oraz harmonogram szko|enia określają "Tematyczny program rea|izacji §zkolenia obronnego" nr oc.5560.19,2016 stanowiący załącznik nr 1 do
niniąszego zalządzenia oraz zatwierdzone przeze mnie plany konspekty,

§4
za prawidłową organizację i plzeprowadzenie szkolenia obronnego olaz zapoznanie pracownikóW z przepi§ami przeciwpożarowymi czynię
odpowiedzialnym inspekiora ds, obrony cywilnej, obronności, zarządzania kryzysowego i bhp,

§5
W związku z organizowanym szkoleniem (planowanym W dniu 30,09,20'16 r. pżemieszczeniem zespołóW cwiczących do Zapasowego Miejsca Pracy
połączonym z praktycznym sprawdzeniem ofganizacji oraz warunkóW ewakuacji z budynku Urzędu Miejskiego) określam następujące godziny pracy
Ulzędu Miejskiego W Dobrodzieniu W dniu 30 Września 2016 roku r,: 7|3o - 12:00. Wykonanie powyżsuego paragrafu powieżam sekretarzowi Gminy
Dobrodzień.

zarządzenie wchodzi W życie z dniem podpisania . BUR


