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Akcja Jodowa 2014 

ZARZĄDZENIE NR 31/14 
WÓJTA GMINY GNOJNO 

z dnia 23 kwietnia 2014 r. 

w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego  
na terenie gminy Gnojno 

Na podstawie art. 90 pkt 3 i art. 91a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - prawo atomowe (Dz.U. z 2007 r. 
Nr 41, poz. 276 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 594 
ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie planów postępowania 
awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz.U. Nr 239, poz. 2033) oraz zarządzenia Nr 22 Starosty 
Buskiego z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia 
radiacyjnego na terenie powiatu buskiego - zarządzam, co następuje:  

§ 1. Zarządzenie określa zadania oraz kompetencje osób funkcyjnych, sposób współdziałania i dystrybucji 
preparatów jodowych w formie tabletek na terenie gminy Gnojno.  

§ 2. Wprowadzenie dystrybucji preparatów jodowych w formie tabletek następuje na podstawie 
Zarządzenia Starosty Powiatowego, a na terenie gminy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy.  

§ 3. Zabezpieczenie ludności gminy Gnojno w przypadku zdarzeń radiacyjnych realizuje się według 
„Gminnego Planu Dystrybucji Tabletek Jodowych na terenie gminy Gnojno”.  

§ 4. Dowóz preparatów jodowych do gminnego punktu wydawania tabletek zabezpiecza Świętokrzyski 
Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.  

§ 5. Gminny punkt wydawania tabletek jodowych zorganizuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki zdrowotnej w Gnojnie.  

§ 6. Za rozdział tabletek jodowych na poszczególne miejscowości gminy Gnojno odpowiedzialny jest 
Dyrektor SP ZOZ w Gnojnie.  

§ 7. Wydawanie i przyjmowanie tabletek jodowych do punktów dystrybucji odbywa się na podstawie 
protokołu wydania/przyjęcia.  

§ 8. 1. Za wydawanie dla ludności tabletek jodowych na terenie gminy odpowiedzialny jest Wójt Gminy.  

2. Do podstawowych zadań Wójta w tym zakresie należy:  

1) Uruchomienie na terenie gminy punktów wydawania tabletek (jeden punkt na 5000 mieszkańców); 
punktami wydawania tabletek na terenie gminy Gnojno jest Ośrodek Zdrowia w Gnojnie i Ośrodek 
Zdrowia w Balicach;  

2) Dawkowanie preparatu jodowego w poszczególnych grupach;  

3) Wyznaczenie profesjonalnej obsługi zabezpieczającej pracę punktów oraz nadzorowanie sprawnego 
przebiegu akcji; bezpośrednie wydawanie preparatów jodowych, w ramach działań interwencyjnych, 
nadzoruje Dyrektor SP ZOZ w Gnojnie;  

4) Wydanie upoważnienia osobie odpowiedzialnej za odbiór preparatu z powiatowego punktu wydawania 
tabletek. 

§ 9. Za koordynację związaną z planowaniem i przebiegiem akcji na obszarze gminy Gnojno 
odpowiedzialny jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.  

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
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