
Zarządzenie Nr Or.I.0050.165.2016 

Burmistrza Gogolina 

z dnia 7 grudnia 2016 roku 

 

W sprawie organizacji systemu dystrybucji i wydawania preparatów jodowych na terenie 

Gminy Gogolin w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 

z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.), art. 90 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo 

atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 jt. z póź. zm.) oraz w związku z § 7 zarządzenia 

Nr 104/16 Wojewody Opolskiego z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie sposobu dystrybucji 

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

radiacyjnego na terenie województwa opolskiego zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Niniejsze zarządzenie określa organizację i sposób dystrybucji i wydawania preparatu 

jodowego na terenie Gminy Gogolin w sytuacji wystąpienia realnego zagrożenia 

promieniowaniem jonizującym. 

 

§ 2. W celu właściwego przygotowania do podjęcia działań interwencyjnych w przypadku 

wystąpienia promieniowania jonizującego, mającego na celu podania ludności przebywającej 

na terenie Gminy Gogolin preparatów jodowych: 

1. Organizuje się i przygotowuje do działania Gminny punkt dystrybucji tabletek jodowych 

w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie. 

2. Organizuje się i przygotowuje do działania następujące punkty wydawania tabletek 

jodowych dla ludności przebywającej na terenie Gminy Gogolin:  

1) Punkt wydawania tabletek jodowych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie; 

2) Punkt wydawania tabletek jodowych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr2 

w Gogolinie; 

3) Punkt wydawania tabletek jodowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Malni; 

4) Punkt wydawania tabletek jodowych w Domu Spokojnej Starości  „Św. Barbara” 

w Kamionku. 

§ 3. 

1. Uruchomienie działań związanych ze zdarzeniem radiacyjnym nastąpi na podstawie 

rozporządzenia wydanego przez Wojewodę Opolskiego w sprawie wprowadzenia 

działań interwencyjnych na obszarze województwa opolskiego. 

2. W sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego uruchamia się „Plan dystrybucji 

preparatu jodowego w postaci tabletek na wypadek wystąpienia zagrożenia 

radiacyjnego na terenie Gminy Gogolin”. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnbxgiydq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnbxgiydq


 

 

                                                                                                                           

 

§ 4 Naczelnika wydziału Gminne Centrum Reagowania zobowiązuję do opracowania Planu 

dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek na wypadek wystąpienia zagrożenia 

radiacyjnego na terenie Gminy Gogolin w terminie do 30 grudnia 2016 r. 

 

§ 5. 

1. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych w których tworzy się punkty wydawania tabletek 

jodowych zobowiązani są do: 

1) organizacji i sprawnego funkcjonowania  punktów wydawania tabletek jodowych po 

ich uruchomieniu; 

2) wyznaczenia spośród pracowników jednostki obsadę osobową punktu wydawania 

tabletek jodowych; 

3) wydzielenia pomieszczenia zapewniającego sprawny przebieg wydawania tabletek 

jodowych. 

  

§ 6. Za organizację działań związanych z wydawaniem tabletek jodowych oraz 

aktualizowanie co najmniej raz w roku danych dotyczących liczby ludności Gminy Gogolin 

z podziałem na grupy ryzyka odpowiedzialnym czynię naczelnika wydziału Gminne Centrum 

Reagowania. 

 

§ 7. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 


