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z dnia 30. maja 2012 r.z dnia 30. maja 2012 r.z dnia 30. maja 2012 r.z dnia 30. maja 2012 r.    

BURMISTRZA BURMISTRZA BURMISTRZA BURMISTRZA  SANDOMIERZA SANDOMIERZA SANDOMIERZA SANDOMIERZA    
SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTASZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTASZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTASZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA    

    
w sprawie wprow sprawie wprow sprawie wprow sprawie wprowadzenia do użytku „Miejskiego pwadzenia do użytku „Miejskiego pwadzenia do użytku „Miejskiego pwadzenia do użytku „Miejskiego planu lanu lanu lanu zarządzania  zarządzania  zarządzania  zarządzania  

kkkkryzysowego”ryzysowego”ryzysowego”ryzysowego”    
    

 Na podstawie art. 19 ust. 2 stawy z dnia 26. kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590  z późn. zmianami) w związku z art. 7, 
ust 1, pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)    
zarządza się co następuje:zarządza się co następuje:zarządza się co następuje:zarządza się co następuje:    

§ 1§ 1§ 1§ 1    
Wprowadzam do użytku „Miejski plan zarządzania kryzysowego” (zwany dalej 
„Planem”) określający rolę, miejsce i zadania administracji samorządowej oraz 
instytucji i organizacji pozarządowych w czasie realizacji przedsięwzięć reagowania 
kryzysowego. 

§ 2§ 2§ 2§ 2 
Zobowiązuję osoby, instytucje i organizacje wymienione w „Miejskim planie 
zarządzania kryzysowego”, którym przypisane są zadania reagowania kryzysowego, do 
realizacji zawartych w „Planie” zadań. 

§ 3§ 3§ 3§ 3    
Aktualizacji „Planu” oraz dokumentów z niego wynikających dokonywać raz w roku do 
31. maja oraz każdorazowo po zakończeniu działań reagowania kryzysowego, na 
podstawie doświadczeń i wniosków wynikających z tych działań. Nadzór nad 
procesem aktualizacji „Planu” powierzam mojemu Zastępcy. 
 

§ 4§ 4§ 4§ 4    
Szefowie instytucji i organizacji wymienionych w planie zobowiązani są do 
przeprowadzenia odpowiednich szkoleń i ćwiczeń niezbędnych do wdrożenia „Planu  
oraz procedur szczegółowych. 

§ 5§ 5§ 5§ 5    
Traci moc zarządzenie Nr P0151/2/07 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia  
31.01. 2007 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Miejskiego planu reagowania 
kryzysowego” 

§§§§ 6 6 6 6    
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Podpisane 30.05.2012 r.Podpisane 30.05.2012 r.Podpisane 30.05.2012 r.Podpisane 30.05.2012 r.    


