
Zarządzenie Nr 53/2010 

Burmistrza Drezdenka z dnia 3 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Drezdenko 

Na podstawie art. 18 ust. 4 i art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.  

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.)              

§ 8 ust 8 i § 8a ust. 1, § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004r. w sprawie warunków                

i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej słuŜby zdrowia na potrzeby obronne 

państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz. 1515, Dz. U. z 2009 r. Nr 202 poz. 

1555) oraz zarządzenia Nr 113 Wojewody Lubuskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 5 maja 

2010 roku w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych stanowiących uzupełnienie łóŜkowej bazy 

szpitalnej województwa lubuskiego w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagroŜenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny  

zarządzam, co następuje: 

 

§1. Przygotować zastępcze miejsce szpitalne (ZMSz) w ilości 150 miejsc w okresie stałej gotowości obronnej 

państwa od strony organizacyjnej i planistycznej. 

§2. Na miejsce organizacji i rozwinięcia zastępczych miejsc szpitalnych ZMSz wyznaczam pomieszczenia 

Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku ul. Portowa 1. 

§3. Zabezpieczenie personelu medycznego, sprzętu i wyposaŜenia medycznego oraz leków  

i materiałów opatrunkowych planować w porozumieniu z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej                  

w Drezdenku.  

§4. Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych w Gminie Drezdenko opracować do              

dnia 5 sierpnia 2010 r. 

§5. Zabezpieczenie pozostałego personelu ZMSz dokonać w ramach świadczeń osobistych,  

a niezbędnego sprzętu kwaterunkowego, transportowego oraz zabezpieczenia logistycznego dokonać w ramach 

nałoŜenia świadczeń rzeczowych w formie zawarcia umów i porozumień oraz ze środków własnych budŜetu 

gminy.  

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Ochrony Informacji 

Niejawnych.  

§7. Traci moc zarządzenie Nr 1/01 Szefa Obrony Cywilnej Gminy- Burmistrza Drezdenka z dnia                              

22 listopada 2001r. w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Drezdenko oraz 

zarządzenie Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko- Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia                        

28 lutego 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie gminy 

Drezdenko . 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 


