
                                      ZARZĄDZENIE NR   60/2022
WÓJTA GMINY   w  Wierzbinku

z  29 września 2022 roku

w sprawie organizacji systemu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku
potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy  Wierzbinek

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2022 r. poz. 559 t.j.), art. 90 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1941 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.  Niniejsze zarządzenie określa sposób dystrybucji i  wydawania preparatu jodowego na
terenie  gminy  Wierzbinek  w  sytuacji  wystąpienia  realnego  zagrożenia  promieniowaniem
jonizującym.
§ 2.  W celu właściwego przygotowania do podjęcia działań interwencyjnych w przypadku
wystąpienia promieniowania jonizującego, mającego na celu podanie ludności przebywającej
na terenie gminy Wierzbinek preparatów jodowych organizuje się i przygotowuje:
a)  Punkt  wydawania  tabletek  jodowych  w  Szkole  Podstawowej  im.  Jana  Pawła  II  w
Boguszycach
b) Punkt wydawania tabletek jodowych w w Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniszewie
c) Punkt wydawania tabletek jodowych w Szkole Podstawowej im. Romana Andrzejewskiego
w Morzyczynie 
d) Punkt wydawania tabletek jodowych w Szkole Podstawowej  w Sadlnie 
e)Punkt wydawania tabletek jodowych w Szkole Podstawowej  w Zakrzewku
f) Punkt wydawania tabletek jodowych w Szkole Podstawowej w  Zaryniu
g) Punkt wydawania tabletek  jodowych w świetlicy w Kryszkowicach
h) Punkt wydawania tabletek jodowych w świetlicy w Łysku
i) Punkt wydawania tabletek jodowych w NZOZ w Mąkoszynie
j) Punkt wydawania tabletek jodowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Rudzie
k) Punkt wydawania tabletek jodowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w  Synogaci
l) Punkt wydawania tabletek jodowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ziemięcinie
ł) Punkt wydawania tabletek jodowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbinku
§  3.  Uruchomienie  działań  związanych  ze  zdarzeniem  radiacyjnym  nastąpi  na  podstawie
rozporządzenia wydanego  przez  Wojewodę  Wielkopolskiego  w  sprawie  wprowadzenia
działań interwencyjnych na obszarze województwa wielkopolskiego.
§  4.  W  sytuacji  wystąpienia  zdarzenia  radiacyjnego  uruchamia  się  „Plan  dystrybucji
preparatów  ze  stabilnym  jodem  w  postaci  tabletek  jodku  potasu  na  wypadek  zdarzenia
radiacyjnego na terenie gminy Wierzbinek” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Za organizację działań związanych z wydawaniem tabletek jodowych oraz aktualizowanie
co najmniej raz w roku danych dotyczących liczby ludności gminy Wierzbinek z podziałem
na  grupy  ryzyka  odpowiedzialnym  czynię  Gminnego  Koordynatora  ds.  Przeprowadzania
Akcji  Wydawania  Tabletek  Jodowych,  osoba  wspierająca  koordynatora  –  pracownik  ds.
obronnych, zarządzania kryzysowego i przeciwpożarowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                      Wójt Gminy Wierzbinek
                                                                                                 dr   Paweł  Szczepankiewicz


