
 

Zarządzenie Nr 31/2021 

 

Starosty Grudziądzkiego 

 

z dnia 04 sierpnia 2021 r. 

 
w sprawie wprowadzenia do użytku „Powiatowego planu dystrybucji tabletek jodku 

potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie powiatu grudziądzkiego” 

 

 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt  16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038) , art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 i z 2021 r. 

poz. 159) i art. 90 pkt 3 , art. 91 pkt 1 i art. 91a  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo 

atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 roku 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) w  związku z Zarządzeniem nr 

121/2021 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia do użytku „Wojewódzkiego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w 

przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” w celu 

zapewnienia warunków do sprawnego współdziałania administracji publicznej w zakresie 

dystrybucji preparatów jodowych dla ludności na terenie powiatu grudziądzkiego 

 

zarządzam co następuje 

 

§ 1. Wprowadzam do użytku „Powiatowy plan dystrybucji tabletek jodku potasu w 

przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie powiatu grudziądzkiego” stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Plan określa organizację dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku 

potasu na terenie Powiatu Grudziądzkiego. 

 

§ 3. Plan podlega  aktualizacji na bieżąco ale nie rzadziej niż raz w roku do 31 sierpnia wg 

danych statystycznych na dzień 30 czerwca danego roku kalendarzowego. 

 

§  4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju, Edukacji i 

Zarządzania Kryzysowego. 

 

§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

 

 
  

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


