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Uwaga mieszkańcy Gminy Stolno!!!
Od dnia 01.09.2017 roku Urząd Gminy Stolno uruchomia
bezpłatny system powiadomień SMS. Dzięki systemowi wszyscy zainteresowani mieszkańcy
będą otrzymywać krótkie powiadomienia SMS o ważnych ostrzeżeniach i wydarzeniach Gminy
Stolno.
Wysyłane będą informacje o istotnym
znaczeniu dla mieszkańców naszej Gminy m.in.:
- informacje społeczne np. o najważniejszych imprezach organizowanych na terenie gminy, o
terminach zebrań wiejskich, bezpłatnych badaniach wykonywanych na terenie gminy,
- informacje komunalne np. o brakach w dostawach wody lub prądu, zbliżających się terminach
wywozu odpadów komunalnych, informacjach o zbliżających się terminach płatności podatków
lokalnych;
- informacje kryzysowe np. o nadchodzących nawałnicach, falach pogodowych, planowanych
upałach czy dużych mrozach i zamieciach śnieżnych, różnego typu awariach, utrudnieniach w
ruchu, itp.

Rejestracja w systemie jest BEZPŁATNA!
Do systemu zarejestrować mogą się wszyscy zainteresowani. Rejestracja wymaga podania
jedynie numeru telefonu komórkowego zainteresowanej osoby.
Szczegóły rejestracji do systemu :

- Poprzez formularz internetowy dostępny po wejściu w zakładkę na stronie internetowej
Gminy Stolno (www.stolno.com.pl) pod nazwą SYSTEM SMS GMINY lub bezpośrednio pod
linkiem:
http://systemsms.eu/contacts/selfRegister/158
Rejestracja polega na wpisaniu numeru komórkowego. Po chwili na podany (wpisany) numer
zostanie wysłany SMS-em kod weryfikujący, który należy wpisać, aby zostać zarejestrowanym
w bazie Urzędu Gminy Stolno.
Weryfikacja za pomocą kodu ma na celu potwierdzenie
numeru telefonu, na który mają być wysyłane wiadomości SMS.
Ta forma rejestracji jest bezpłatna dla mieszkańców.

- Poprzez wysłanie SMS-a na podany numer telefonu + 48 661 004 525
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Należy wysłać SMS-a o treści G.158.TAK Na numer telefonu, z którego została wysłana
wiadomość z systemu automatycznie będzie przesłana informacja SMS z podziękowaniem o
treści: Dziękujemy za rejestrację w usłudze System SMS. W celu wyrejestrowania się z
systemu należy wysłać SMS o treści G.158.NIE na numer + 48 661 004525. Opłaty za wysłanie
SMS-a rejestrującego ponoszą mieszkańcy zgodnie z ich taryfą u operatora.

Zastępca Wójta Gminy Stolno
(-) Anna Bochen
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