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Zarz^dzenie Nr 0151/11/2008
Wojta Gminy Psary

z dnia 10 kwietnia 2008 roku
w sprawie utworzenia ,,Zast?pczego Miejsca Szpitalnego dla Gminy Psary na wypadek
wystajiienia masowych strat sanitarnych w warunkach zewn^trznego zagrozenia
bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny"

Na podstawie art. 18 ust.4 w zwiazku z art. 17 ust. 6i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o
powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z
pozn. zm.), § 3 pkt 12 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu dziatania szefa obrony cywilnej kraju, szefow obrony cywilnej
wojewodztw, powiat6w i gmin (Dz. U. z 2002r. Nr 96 poz.850) oraz § 1 pkt.l lit. b Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunkow i sposobu przygotowania oraz
wykorzystywania publicznej i niepublicznej stuzby zdrowia na potrzeby obronne panstwa oraz
wlasciwosci organ6w w tych sprawach (Dz. U. z 2004r. Nr 143 poz.1515) i zarza_dzenia Wojewody
Slaskiego Nr 199/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie zasad realizacji przez jednostki
samorzadu terytorialnego i jednostki organizacyjne stuzby zdrowia, zadafi wynikajacych z planow
przygotowania publicznej i niepublicznej shizby zdrowia na potrzeby obronne panstwa
zarzadza si? co nastejjuje:

§1
Zaplanowac utworzenie na bazie pomieszczen Szkoly Podstawowej im. Stanistawa Polakowskiego
w Strzyzowicach wspolnie i w porozumieniu z Urz?dem Gminy Bobrowniki, Zast?pczego Miejsca
Szpitalnego (,,ZMSz"), pozwalaj^cego na przyj^cie do 200 osob z terenu gminy Psary i gminy
Bobrowniki wymagajacych pomocy medycznej w warunkach zewn^trznego zagrozenia
bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny.

§2

Upowazmam Inspektora ds. Zarzadzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej do prowadzenia
uzgodnien z Urze_dem Gminy Bobrowniki w zakresie organizacji, wyposazenia i zabezpieczenia
logistycznego tworzonego Zastejczego Miejsca Szpitalnego.
§3

Inspektor ds. ZK, OC i spraw obronnych w porozumieniu z Dyrektorem NZOZ Gminne Centrum

Medyczne

w Psarach, opracowac ,,Instrukcj? organizacji, rozwinie.cia i dziafania Zespotu

Zastejczych Miejsc

Szpitalnych gminy Psary" i przedstawic staroscie B^dziriskiemu do

zatwierdzenia w terminie do 30 maja 2008r.

Dyrektor Szkoty Podstawowej w Strzyzowicach udoste_pnic dokumentacj? techniczna, obiektu oraz
wytypowane na ,,ZMSz" pomieszczenia celem okre^lenia przeznaczenia tych pomieszczen i
opracowania niezb?dnej dokumentacji.

§5

Dyrektor NZOZ Psary wyznaczyc Kierownika zespohi "ZMSz" oraz kadr? medyczn^ do tego
zespohx zgodnie z zasadami, ktore zostana. okreslone w ,Jnstrukcji.." W stosunku do wyznaczonej

kadry medycznej podjaj; dziaiania reklamacyjne na wniosek.

Planowanie zaopatrzenia ,,ZMSz" w leki i materiaiy opatrunkowe oraz sprzet i instrumenty
medyczne realizuje Dyrektor NZOZ sprawujacy merytoryczny nadzor nad dzialalnoscia^ ,,ZMSzv

§7
Nadz6r nad realizacja. zarzadzenia powierzam Zaste.pcy Wojta.
§8
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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