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Burmistrza Dobrodzlenia _ Szefa Obrony Cywllnej Gminy Dobrodzień
z dnia 8 grudnia 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia szkolenia doskonalącego z zakresu obrony cywilnej dla
Radiofonicznej Drużyny Alarmowania oraz kontroli przygotowania pod względem

wyposażenia powyżej formacji obrony cywilnej do prowadzenia działań

Na podstawie art. 2,art.4 ust. 2pkt4 ustawy zdnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

obowiązkuobronyRzeczpospolitej Polskiej (Dz. U.2017.1430); § 1pkt, §3pkt4c, §4
pkt 4, § 5 wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 1,1 stycznia 2016 r, w sprawie zasad

organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej; § 4 zarządzenia

nr 5.0050.41.2016 Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia

6 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń

z zakresu obrony cywilnej w Gminie Dobrodzien; zarządzenia nr S,0050.106.2015 Burmistrza

Dobrodzienia z dnia 16 września 2015 roku w sprawie powołania do działania Radiofonicznej

Druzyny Alarmowania (RDA); § 1 zarządzenia nr 5,0050.110.2015 Burmistrza Dobrodzienia -
Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 28 września 2015 roku w sprawie nadawania

przydziałow organizacyjno-mobilizacyjnych do słuzby w Radiofonicznej Druzynie Alarmowania

zarządzam, co następuje:

§1

Wdniu 13 grudnia br. od godz.9:00w pomieszczeniu 109 Urzędu Miejskiegow Dobrodzieniu

oraz w rejonie pobrania wyposazenia zostanie przeprowadzone szkolenie doskonalące dla

Radiofonicznej Druzyny Alarmowania połączone z kontrolą przygotowania pod względem

wyposazenia powyzej formacji obrony cywilnej do prowadzenia działan.

§2
W szkoleniu wezmą udział osoby, ktorym nadano przydział organizacyjno-mobilizacyjny

do pełnienia słuzby w Radiofonicznej Druzynie Alarmowania,

§3

Szkolenie odbędzie się na podstawie zatwierdzonego przeze mnie planu ząęć.

§4
W kontroli określonej w § 1 wezmą udział wyznaczone pzeze mnie osoby. Z powyższej kontroli

zostanie sporządzony protokół.



§5
Za terminowe stawienie się druzyny w rejonie pobrania wyposażenia czynię odpowiedzialny

Komend a nta Rad iofon icznej Druży ny Ala rmowan ia.

§6

Za prawidłową organizację, przeprowadzenie szkolenia oraz opracowanie planu ząęć czynię

odpowiedzialnym inspektora ds. obrony cywilnej, obronności, zarządzania kryzysowego i bhp.

§7

Zarządzenie niniejsze wchodzi w zycie z dniem podpisania,
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