
ZARZĄDZENIE NR 962/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie miasta Świebodzice

Na podstawie art. 18 ust.4 i art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r.. poz. 1534) w związku 
z § 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), Zarządzenia Nr 134/2017 Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie planowania i realizacji w województwie dolnośląskim 
zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego 
zarządza się co następuje :

§ 1. Przygotować zastępcze miejsca szpitalne (ZMSz) w ilości 200 miejsc w okresie stałej gotowości 
państwa od strony organizacyjnej i planistycznej.

§ 2. Za miejsca organizacji i rozwinięcia ZMSz przyjąć pomieszczenia w budynkach Liceum 
Ogólnokształcącego w Świebodzicach przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 9.

§ 3. W ramach świadczeń rzeczowych i osobistych gmina Świebodzice zabezpieczy obsadę personelu 
medyczno-sanitarnego w porozumieniu z kierownikiem szpitala „MIKULICZ" sp. z o.o. 
w Świebodzicach oraz zapewni obsługę i niezbędny sprzęt.

§ 4. Plan organizacji rozwinięcia i działania zastępczych miejsc szpitalnych opracuje Kierownik 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 132/2015 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 18 maja 2015 r. 
w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie miasta Świebodzice.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Bogdan Kożuchowicz
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Uzasadnienie

Na podstawie:

- ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.
Dz.U. z 2016 r.. poz. 1534); rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie
warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby
obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741).;

oraz: Zarządzenia Nr 134/2017 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie
planowania i realizacji w województwie dolnośląskim zadań na potrzeby obronne państwa przez
podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego , Burmistrz Miasta Świebodzice jest
zobligowany do zorganizowania zastępczych miejsc szpitalnych.
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