
ZARZĄDZENIE NR VIII/156/2019
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie  planowania, organizacji i funkcjonowania Zastępczego Miejsca Szpitalnego (ZMSz) na terenie 
Miasta Orzesze

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
( Dz. U. 2019 r. poz 506). oraz  art. 18 ust. 4 i art 20 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej (Dz. U. 2018 r. poz. 1534) § 3 ust.1 pkt.1a, § 9
i  § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu 
przygotowywania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa
(Dz.U. z 2012 r. poz.741)w związku z Zarządzeniem Wojewody Śląskiego nr 361/2018
z dnia 11 października 2018 r. w sprawie planowania i realizacji w województwie śląskim zadań
na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego, zarządza
co następuje:

§ 1. 1. Na terenie miasta Orzesze, tworzy się  Zespół Zastępczych Miejsc Szpitalnych zwany dalej ZMSz
w ilości 100 miejsc do leżenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Orzeszu przy
ul. Bukowina 19.

2. Zespół ZMSz rozpoczyna działanie na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

§ 2. Na Kierownika Zespołu ZMSz wyznaczam dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Orzeszu przy
ul. Bukowina 19.

§ 3. Na wypadek niemożności wykonywania funkcji Kierownika przez osobę określoną w § 2 na jego zastępcę 
wyznaczam z-cę dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Orzeszu.

§ 4. Dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu zapewnia obsadę personelu medycznego
w zespole, w tym z-cę kierownika ds medycznych zespołu ZMSz zgodnie z „Planem organizacji
i funkcjonowania zastępczych Miejsc szpitalnych na terenie Miasta Orzesze”.

§ 5. „Plan organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych miasta Orzesze”  został opracowany  
zgodnie z „Instrukcją, o której mowa w § 8 ust. 1 Zarządzenia Nr 361/18 Wojewody Śląskiego
z dnia 11 października  2018 r., następnie uzgodniony z podmiotami biorącym udział w organizacji i 
funkcjonowaniu ZMSz-u,  Starostą Mikołowskim i zatwierdzony przez Wojewodę Ślaskiego.

§ 6. Plan organizacji i funkcjonowania zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych podlega corocznej aktualizacji.

§ 7. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu  ds Współpracy
ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.

§ 8. Traci moc zarządzenie nr 81/2010 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 14 lipca 2010 roku
w sprawie planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczego miejsca szpitalnego (ZMSz) na terenie miasta 
Orzesze.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski
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