
Uchwała Nr XXIII/165/12
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 29 maja 2012r.

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 (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.) 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  
Przewodniczący Rady Miejskiej

    w Byczynie

           Grzegorz Kapica

                                             



                                                                     Załącznik 
                                                                                                     do uchwały Nr  XXIII/165/12

                                                                                        z dnia 29 maja 2012r.

Stanowisko
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 29 maja 2012r.

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

Rada  Miejska  w  Byczynie  wnioskuje  do  Wojewody  Opolskiego  o  uruchomienie 
dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego w standardzie „P” w Byczynie, wskazanego 
do realizacji w 2012 roku, w Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 
Dla Województwa Opolskiego.

W  przyjętym  przez  Pana  Wojewodę  Opolskiego  w  styczniu  2012  roku  Planie 
Działania  Systemu  Państwowe  Ratownictwo  Medyczne  Dla  Województwa  Opolskiego 
szczególną  uwagę  zwraca  się  na  brak  zespołu  ratownictwa  medycznego  stacjonującego  
w  Byczynie,  cyt.  „Rejon  operacyjny  kluczborsko-oleski  znajduje  się  w  północnej  części  
województwa  opolskiego,  która  jest  jego  najsłabiej  zabezpieczoną  częścią.  Znaczne 
odległości  pomiędzy  północną  granicą  powiatu  kluczborskiego,  a  najbliższymi  miejscami  
stacjonowania  zespołów  ratownictwa  medycznego  znacznie  wydłużają  czas  dotarcia  do 
miejscowości położonych w Gminie Byczyna”.

Rada  Miejska  w  Byczynie  z  uznaniem  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. 

Niestety  tylko  częściowa  realizacji  planu  rozmieszczenia  zespołów  ratownictwa 
medycznego i 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.

W tym stanie rzeczy Rada Miejska w Byczynie wnioskuje o wprowadzenie w Planie 
Działania  Systemu  Państwowe  Ratownictwo  Medyczne  Dla  Województwa  Opolskiego 
zmiany  dotychczasowej  lokalizacji  zespołu  ratownictwa  medycznego  w  Powiecie 
Kluczborskim polegającej na przeniesieniu zespołu ratownictwa medycznego o standardzie 
„P” z dotychczasowego miejsca stacjonowania w Kluczborku do Byczyny z uwzględnieniem 
dokonania  lokalizacji  dodatkowego  całodobowego  zespołu  ratownictwa  medycznego  
o standardzie „P” w Wołczynie.

Rada  Miejska  w Byczynie  stoi  na  stanowisku,  że  realizacja  powyższych  działań  
w znaczący  sposób  przyczyni  się  do  poprawy i  podwyższenia  poziomu  bezpieczeństwa  
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców Naszej Gminy i Powiatu.


