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BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

Zarządzenie Nr ^,.OO^O.AtóŁ^3^
Burmistrza Miasta Kluczbork

z dnia ^.^&.CXUlla2022r.
w sprawie sposobu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku

potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Kluczbork

Na podstawie art.90 pkt. 3, art. 91 a ustawy z dmą 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
(Dz. U. z 2021, póz. 1941 z późn. zm.), oraz art. 7 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 póz. 559 z późn. zm.), oraz w związku z § 19 ust. l
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wamnków i sposobu
przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz
właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., póz. 741) zarządza się co następuje:

§1.

Zarządzam opracowanie „Planu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci
tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Kluczbork.

§2.

Do opracowania planu wyznaczam gmpę w składzie:
l. Szef Gminnego Zespohi Zarządzania Kryzysowego,
2. Naczelnik Spraw Obywatelskich i Obronnych,
3. Inspektor ds. Obronnych.

§3.

Do zadań zespołu opracowującego plan należy:

l) ustalenie liczby ludności na administrowanym terenie z podziałem na grupy ryzyka;

2) wytypowanie punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności na administrowanym

terenie w jednostkach służby zdrowia, aptekach, szkołach lub przedszkolach itp., tak aby

jeden punkt wydawania przypadał na nie więcej niż 5 000 mieszkańców;

3) zabezpieczenie procesu podawania tabletek jodowych dla ludności;

4) aktualizowanie, co najmniej raz w roku, danych dotyczących liczby ludności

na administrowanym terenie z podziałem na grupy ryzyka.



§4

Plan, o którym mowa opracowuje się na podstawie „Zarządzenia Nr 110/2022 Wojewody

Opolskiego z dnia 4 października 2022 r. -w sprawie sposobu przechowywania i dystrybucji

preparatów ze stabilnym jodem na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie -województwa

opolskiego.

§5

Termin opracowania planu ^yyznaczam na dzień 31 października 2022 roku. Wyznaczona

grupa odpowiada za aktualizację planu przynajinniej jeden raz w roku do 30 września,

lub w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność jego aktualizacji.

§6

Plan podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Kluczborka.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bl^^JSTRZ

'^sletfwstaw Kielar

RA

Sł^ra"
v^


