Burmistrza Gminy Miasta Sanok

04-0'12013
z dnia .............
W sprawie opracowania Planu organizacji i funkcjonowania Zastqpczych Miejsc

Szpitalnych na terenie Gminy Miasta Sanok.
Gminy Miasta Sanoka

Na podstawie art. 30 ust. 1Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. roku nr 142 poz.1591 z poiniejszymi zmianami )
oraz

5 9 ust. 8 i 5 10. ust. 1rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia

27 czerwca

2012 roku w sprawie warunkow i sposobu przygotowania oraz wykorzystania
podmiotow leczniczych na potrzeby obronne panstwa oraz wta~ciwosci
organow w tych sprawach (Dz. U. poz.741) w zwiqzku z Zarzqdzeniem nr
16/2010 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie
wprowadzenia instrukcji dotyczqcej planowania, organizacji i funkcjonowania
zastepczych miejsc szpitalnych w wojewodztwie podka rpackim, zarzqdzam, co
nastepuje:

1. Na terenie Gminy Miasta Sanok, w porozumieniu z Wojewodq

Podkarpackim, tworzy sie zastepcze miejsca szpitalne ( ZMSz) w iloici 200
miejsc w celu udzielenia Swiadczen zdrowotnych poszkodowanym,
rannym i chorym w oraz umozliwienia szybkiego zwolnienia tozek
szpitalnych, w razie wystqpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia
zagrozenia panstwa i w czasie wojny.
2.

Na miejsce organizacji i rozwiniqcia ZMSz wyznaczam pomieszczenia
Zespotu Szkot nr 2 im. Grzegorza z Sanoka. Sanok ul. Stroiowska 15

3. Do zabezpieczenia zywnoSciowego ZMSz wyznaczam Zespot Szkot nr 2

im. Grzegorza z Sanoka .
4.

Zespot ZMSz rozpoczyna dziatanie na podstawie decyzji Wojewody, ktory
koordynuje i nadzoruje jego tworzenie i wykorzystanie.

5. Nadzor nad funkcjonowaniem ZMSz sprawuje Dyrektor Samodzielnego

Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego w
Sanoku przy ul. 800-lecia 26.
6. Na kierownika ZMSZ wyznaczam: Dyrektora Zespotu Szkot nr 2 w Sanoku

przy ul. Stroiowskiej 15.
7 . Do zabezpieczenia udzielania Swiadczen zdrowotnych w zespole ZMSZ

wyznaczam : Samodzielny Publiczny Miejski Zespot Opieki Zdrowotnej w
Sanoku przy ul. Jana Pawta 1 1 38

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

