
ZARZĄDZENIE  Nr 0050/2/2017  

Wójta Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 2 stycznia 2017 roku 

 

w sprawie dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na 

wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Polska Cerekiew 

  

       Na podstawie art. 90 pkt 3, art. 91a, w związku z art. 91 pkt 1, ustawy z dnia 29 listopada 

2000 r. prawo atomowe (Dz. U z 2014 r. poz. 1512; z 2015 r. poz. 1505, poz. 1893; z 2016 r. 

poz. 1343 i poz. 1579) oraz Zarządzenia Nr 30/2016 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego z dnia 23.11.2016 r. w sprawie dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w 

postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego zarządza się, co następuje : 

 

§ 1 

Zarządzenie określa zadania oraz kompetencje osób funkcyjnych, sposób współdziałania i 

dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek 

zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Polska Cerekiew. 

 

§ 2 

Wprowadzenie dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu, w 

związku ze zdarzeniem radiacyjnym, nastąpi w drodze Rozporządzenia Wojewody Opolskiego 

w sprawie wprowadzenia działań interwencyjnych na obszarze województwa opolskiego, w 

związku z tym zdarzeniem. 

§ 3 

Odbiór preparatów jodowych w postaci tabletek jodku potasu w określonych ilościach dla 

ludności Gminy Polska Cerekiew nastąpi z Powiatowego punktu wydawania tabletek jodku 

potasu zorganizowanego przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu na bazie apteki przyszpitalnej. 

 

§ 4 

Wyznaczam punkty wydawania preparatów jodowych w postaci tabletek jodku potasu dla 

Gminy Polska Cerekiew na bazie Indywidualnych Praktyk Lekarskich z terenu Gminy Polska 

Cerekiew. 

§ 5 

1. Sposób dystrybucji tabletek jodowych określa „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu 

w postaci tabletek jodku potasu Gminy Polska Cerekiew”.  

2. Plan wymieniony w pkt. 1 podlega uzgodnieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i 

Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu. 

 

§ 6 

Realizację i koordynację zadań wynikających z niniejszego zarządzenia powierza się 

Inspektorowi ds. obronności i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy w Polskiej 

Cerekwi. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 
 


