
ZARZĄDZENIE NR 97/2022 
WÓJTA GMINY GIZAŁKI 

z dnia 27 września 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia Planu dystrybucji preparatu  ze stabilnym jodem Gminy Gizałki w przypadku 
wystąpienia zagrożenia radiacyjnego 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 90 pkt 3, art. 91 pkt 1 i art. 91a w związku z art. 89 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1941), oraz zarządzenia nr 473/2022 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2022 r. w sprawie przygotowania województwa 
wielkopolskiego do sprawnego przeprowadzenia akcji jodowej w sytuacji wystąpienia zagrożenia skażeniem 
radioaktywnym jodem zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadzam „Plan dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem Gminy Gizałki w przypadku 
wystąpienia zagrożenia radiacyjnego”; 

§ 2. Preparat ze stabilnym jodem będzie wydawany w postaci tabletek jodku potasu mieszkańcom gminy 
wg niżej wymienionej grup ryzyka w ilości; 

a) noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc życia - 12,5 mg jodu (1/4 tabletki); 

b) dzieci od miesiąca do 3 lat - 25 mg jodu (1/2 tabletki); 

c) dzieci w wieku od 3 do 12 lat- 50 mg jodu (1 tabletka); 

d) powyżej 12 lat do 60-go roku życia - 100 mg jodu (2 tabletki); Wyliczając potrzeby osób do trzech lat (dla 
których przewidziano 1/4 lub 1/2 tabletki), należy naliczyć całą tabletkę. 

§ 3. Punkty wydawania preparatów ze stabilnym jodem wyznacza się w siedzibach stałych obwodów 
głosowania (placówek oświatowych) znajdujących się na terenie gminy. Wydawanie tabletek jodku potasu 
odbywać się będzie na podstawie przypisanych do nich miejscowości Gminy Gizałki (załącznik nr 1 do 
zarządzenia). 

§ 4. Odpowiedzialnym za zorganizowanie punktów dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem wyznacza 
się Dyrektorów placówek oświatowych. 

§ 5. Wyznaczonych Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Gizałki czynię odpowiedzialnych 
do wyznaczenia strażaków-ratowników do punktów dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem dla 
zapewnienia porządku publicznego i sprawnego wydawania tabletek jodku potasu. 

§ 6. Wprowadzenie dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem nastąpi na polecenie Wojewody 
Wielkopolskiego. 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. obronnych oraz działalności gospodarczej. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

Robert Łoza 

 



 

 

Wykaz miejscowości do punktów dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem 

 

Lp. 
Nazwa i numer punktu 

wydawania 
Adres punktu Miejscowości  

1. 

Punkt nr 1  

Szkoła Podstawowa  

im. Ojca Świętego Jana 

Pawła II w Gizałkach 

Gizałki ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki 
Gizałki, Ruda Wieczyńska, Obory, 

 Nowa Wieś od nr 9 do końca 

2. 

Punkt nr 2  

Szkoła Podstawowa 

Im. Obrońców Tobruku w 

Tomicach 

Tomice ul. Wrzesińska 2, 63-308 Gizałki 
Tomice, Tomice – Las, Tomice-Młynik, Szymanowice, 

Czołnochów, Leszczyca, Nowa Wieś od nr 1 do 8 

3. 

Punkt nr 3  

Przedszkole Publiczne 

„SMERFY”  

w Wierzchach 

Wierzchy 23, 63-308 Gizałki 
Wierzchy, Gizałki Las, Wronów, Toporów, Kolonia 

Obory, Kolonia Ostrowska, Świerczyna, Studzianka.  

4. 

Punkt nr 4 

Szkoła Podstawowa  

im. Marii Konopnickiej w 

Białobłotach 

Białobłoty 20, 63-308 Gizałki 
Białobłoty, Orlina Duża, Orlina Mała, Dziewiń Duży, 

Krzyżówka 

 

 

Załącznik  
do zarządzenia nr 97/2022 Wójta Gminy Gizałki  

z dnia 27 września 2022 r. 
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