
Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie

27-540 Lipnik

ZARZĄDZENIE Nr 10112013
Wójta Gminy Lipnik

z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie: tworzenia na terenie Gminy Lipnik Zastępczych Miejsc Szpitalnych w razie wystąpienia
sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Na podstawie par. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków
i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz
właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741) oraz Zarządzenia nr 90/2013 Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2013 r. w sprawie tworzenia na obszarze województwa
świętokrzyskiego zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny zarządzam co następuje:

§ l.

Na terenie Gminy Lipnik tworzy się Zespół Zastępczych Miejsc Szpitalnych(ZMSz)
w ilości 40 miejsc w celu udzielania świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym:
l) nie wymagającym przyjęcia do szpitala;
2) oczekującym na przyjęcie do szpitala lub transport zgodnie ze wskazaniami medycznymi;
3) po zabiegach operacyjnych, nie wymagających pobytu w szpitalu;
4) u których proces leczenia, rekonwalescencji i rehabilitacji może być kontynuowany w trybie
innym niż pobyt w szpitalu;
oraz zapewnienia leczenia objawowego i pielęgnacji pacjentów w stanach terminalnych.

§ 2.

Na miejsce organizacji i rozwinięcia ZMSz wyznaczam pomieszczenia n/w obiektu:
Szkoła Podstawowa w Słoptowie. - 40 miejsc

§ 3.

Do zabezpieczenia udzielania świadczeń zdrowotnych w ZMSz wyznaczam Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Lipniku

§ 4.
Na kierownika ZMSz wyznaczam starszego informatyka.

§ 5

W celu właściwego funkcjonowania ZMSz:
l) kierownicy jednostek organizacyjnych, o których jest mowa w § 2, na terenie których tworzony jest
Zespół ZMSz zapewniają obsadę stanowisk administracyjno- gospodarczych, natomiast kierownik jednostki
niepublicznej służby zdrowia, o którym mowa w § 3 zapewnia obsadę personelu medycznego w Zespole
ZMSz, w tym zastępcę kierownika ds medycznych, który sprawuje nadzór medyczny nad tworzonym ZMSz,
zgodnie z .Planem organizacji i funkcjonowania Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych w Gminie
Lipnik",
2) zawierane będą stosowne porozumienia lub nakładany obowiązek świadczeń rzeczowych i osobistych.

§6

Opracowanie "Planu organizacji i funkcjonowania Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych w Gminie
Lipnik " zgodnie z "Instrukcją dotyczącą planowania, organizacji i funkcjonowania ZMSz" zatwierdzoną
przez Wojewodę Świętokrzyskiego powierzam inspektorowi ds. obronnych.



§7

Opracowany i uzgodniony z właściwymi podmiotami plan należy przedstawić do zatwierdzenia Wojewodzie
Świętokrzyskiemu do dnia 15 listopada 2013 r.

§ 8
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/'
l
I

!
"

j
i

I

/

J


