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B    U    R    RE    I    S    I    R    Z
Drawska Pomorskiego

uI.Gen.wi.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

tel.    94-3633485: fax.    94-3633113 ZARZADZENIE NR /fl720 1 7
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSRIEGO

zdnia     £fy    sieapnia  2017r.

w sprawie utworzenial zastepczych miejsc szpitalnych w Gminie Drawsko Pomorskie na
potrzeby obronne pahstwa.

Na podstawie art.  17 ust. 6 i 7 ustarvy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej  (Dz.U.  z 2017 r., poz.  1430),?  9 ust.  8  i   §  10 Rozporzapdzenia Rady Ministr6w z
dnia 27 czerwca 2012 r. @z.U. z 2012 r., poz. 741) oraz Zarzapdzenia ur 723/2014 Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 20 1istopada 2014 r. w sprawie \vykonywania zadal w ochro-
nie zdrowia na potrzebyobronne pahstwa, zarzapdza sis) CO naStQPuje:

?  1.  W celu zapewnienia Swiadczeh zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym oraz
umoZliwienia szybkiego zwolnienia I6Zek, w ramach zwiekszenia bazy szpitalnej tworzy sic
na terenie miasta Drawsko Pomorskie zastepcze miej sea szpitalne.

§ 2. Zgodnie z zalapznikiem ur 2 do zarzapdzenia nr 723/2014 Wojewody Zachodniopomor-
skiego z dnia 20 1istopada 2014 r. na terenie miasta Drawsko Pomorskie tworzy sis 200 za-
stepczych miej sc szpitalnych.

§ 3. Na miejsce organizacji zastepczych miejsc szpitalnych lvyznaczam budynek szkolny Ze-
sp6lu Szk61 Ponadgimnazjalnych w Drawshal Pomorskim u1. Polczyhska 7 oraz Burse przy u1.
Polczyhska  9  w  Drawsku  Pomorskim  znajdujapq sis  w  strukturze  Powiatowego  Centrum
Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim.

?  4.  Dokumentacje  organizacji  i  funkcjonowania zespo16w zastepczych miejsc  szpitalnych
nalezy sporzapdzi6 w oparciu o instrukcj Q dOtyCZapq Planowania, organizacji i funkcjonowania
zastepczych miej sc szpitalnych stanowiapq zalapznik ur 3 do zarzedzenia Wojewody Zachod-
niopomorskiego  ur  723/2014  z  dnia  20  1istopada  2014  r.  w  sprawie  lvykonywania  zadah
w ochronie zdrowia na potrzeby obronne pahstwa.

§ 5. Na kierovIlika ZaStePCZyCh miej SC SZPitalnych lvyznaczam kierolunika burs Powiatowe-
go Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsfu Pomorskim. Na zastepce
kierownika lvyznaczam kierownika NZOZ ,,ZDROlhTh,, w Drawsku Pomorskim u1. Obroh-
c6w Westeaplatte lA.

§  6.  Opracowanie  "Planu  organizacji  i  funkcjonowania zastepczych miejsc  szpitalnych na
terenie Gminy Drawsko Pomorskie powierzam Pelnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Nie-
jawlyCh i Obrony Cywilnej.

§ 7. Zarzedzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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