
WÓJT
Gminy llartniczka ZARZĄDZENIE NR 70/19

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 74 paździemika 20l9 r.

w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Bańniczka stanowiących
uzupełnienie bary łóżkowej w razie wystąpienia sytuacji kryrysowej, zaistnieniazagrożenia

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Na podstarvie art.18 ust. 4 iaft.2Oust. 1,2i5 ustawy zdnia 21 listopada 1967 r. opowszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz.U. z20l9r., poz.I541 ze zm'),oraz $ 3 ust. 2
pkt 3 i 4 oraz $ 9 ust. 2rozporządzenia Rady Ministrów zdnia27 czerwcaŻ0l2r. w sprawie warunków
i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotow |eczniczych na potrzeby obronne państwa
oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz.741) oraz Zarządzenia nr 302al7 Wojewody
Kujawsko- Pomorskiego z dnia 14 luty 2017 w sprawie opracowania planów przygotowania podmiotów
leczniczych na potrzeby obronne państwa na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego
zarz,ądz.amz

$ 1. 1 W celu zapewnienia świadczeń zdrowotnych poszkodowanym' rannym i chorym oraz
unrożliwienia szybkiego zwolnienia łózek szpitalnyclr w'ranraclr zwiększerria bazy szpitalrrej, w razie
wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagroŻenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
tworzy się na terenie Gminy Bartniczka zespół zastępczych miejsc szpitalnych zwany dalej zespołem
ZMSz.

2. Zespół ZMSz stanowi 50 zastępczych miejsc szpitalnych na bazie budynku Szkoły Podstawowej
w Radoszkach

3. Zespół ZMSz tozpoczyna działanie na podstawie decyzji rvojewody, który koordynuje i nadzoruje ich
tworzenie oraz funkcjonowanie na terenie województwa.

$ 2. l Zespołem ZMSz kieruje Dyrektor SzkoĘ Podstawowej w Radoszkach_ Hanna Szymańska.

2. zastępcą kierownika Zespołu ZMSz ds. medycznych jest lekarz Smól Jolanta - Niepubliczny Zakład
opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Jastrzębie

3.Wyznacza się kadrę medycznązespołu ZMSzw ilości :

a) lekarz - 2

b) lekarz stomatolog - 1

c) pielęgniarka _ 6

$ 3. l. Zespół ZMSz Grniny Bartniczka działa na podstawie ''Planu organizacji i funkcjonowania Zespołu
Zastępczych Miejsc Szpitalnych Gminy Bartniczka" zwanego dalej planem.

2.Przystępuje się dtr opraoowania nowego planu <lostos<rwanego <lo Instrukoji dotyczącej planowania,
organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych będącej załącznikiem do Zarządzenia
Wojewody Kuj awsko- Pomorskie go nr 30 lŻ0l7 z dnia 1 4 lutego 2017 r'

$ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds' wojskowych, obronnych i zarządzania
kryzysowego w Urzędzie Gminy Bartniczka.

$ 5. Traci moc zarządzenie nr 31l20I0 Wójta Gminy Bartniczka
planowania' or ganizacji fuŃcj onorvania ZMSz na terenie Gminy

$ 6.Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

z dnia 18 puździernika 2010r. w sprawie
Bartniczka.'
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