
Uchwała Nr XXXVII/298/13
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 31 lipca 2013r. 

w sprawie przyjęcia  stanowiska Rady Miejskiej  w Byczynie  dotyczącego funkcjonowania 
ratownictwa medycznego na terenie powiatu kluczborskiego i gminy Byczyna.

Na podstawie art. 18 ust 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Miejska w Byczynie 

uchwala, co następuje :

§ 1. Rada Miejska w Byczynie przyjmuje stanowisko dotyczące funkcjonowania ratownictwa 

medycznego na terenie powiatu kluczborskiego i gminy Byczyna przedstawione w załączniku 

do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                            Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                       w Byczynie

                                        Grzegorz Kapica

 



                                                                Załącznik 
do uchwały Nr XXXVII/298/13

                                                                                            Rady Miejskiej w Byczynie
                                                                                  z dnia 31 lipca 2013r.

STANOWISKO
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 31 lipca 2013r.

w sprawie funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie powiatu kluczborskiego 
i gminy Byczyna.

Rada  Miejska  w  Byczynie  ponownie  wnioskuje  do  Wojewody  Opolskiego  
o  uruchomienie  zespołu  ratownictwa  medycznego  w  standardzie  „P”  
w  Byczynie,  poprzez  przeniesienie  zespołu  ratownictwa  medycznego  o  standardzie  „P”  
z dotychczasowego miejsca stacjonowania w Kluczborku do Byczyny.  

Rada  Miejska  w Byczynie  z  satysfakcją  przyjęła  uruchomienie  zgodnie  z  Planem 
Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Dla Województwa Opolskiego na lata 
2011-2013 z dniem 1 lipca 2011 roku zespołu wyjazdowego typu „P” w wymiarze 12h/dobę 
w Wołczynie. 

Powyższe  rozwiązanie  stanowi  tylko  częściową  realizację  planu  rozmieszczenia 
zespołów  ratownictwa  medycznego  w  powiecie  kluczborskim.  Brak  takiego  zespołu  
w Byczynie stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Gminy Byczyna 
oraz użytkowników drogi krajowej nr 11 przebiegającej przez Naszą Gminę.

Odległość  z  Gminy Byczyna  do najbliższego  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego  
w Oleśnie wynosi od 35 km (Sarnów) do 55 km (Janówka). Po drodze należy przejechać 
przez trzy przejazdy kolejowe. Przejazd zespołu wynosi często 30-40 minut..  Jeżeli zespół 
wyjazdowy,  jak  dotychczas  będzie  wyjeżdżał  do  zdarzenia  z  Kluczborka  to  przejazd  do 
Olesna może wydłużyć się do ponad godziny. Dla osoby poszkodowanej może to oznaczać, 
że pomoc nadejdzie zbyt późno. 

Rada Miejska w Byczynie stoi na stanowisku, że przeniesienie zespołu ratownictwa 
medycznego o standardzie „P” z dotychczasowego miejsca stacjonowania w Kluczborku do 
Byczyny skróci  czas przejazdu osoby poszkodowanej  do SOR w Oleśnie,  co w znaczący 
sposób  przyczyni  się  do  poprawy  i  podwyższenia  poziomu  bezpieczeństwa  w  sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców Naszej Gminy oraz użytkowników drogi krajowej 
nr 11.


