
Uchwała Nr V/26/15
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 26 lutego 2015r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie do projektu aktualizacji  Planu 
Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego na lata 
2015 i następne.

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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Byczynie przyjmuje stanowisko do projektu aktualizacji Planu Działania 
Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla  województwa opolskiego na lata  2015 i 
następne 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

            Adam Radom



                                                                                                        Załącznik   
                                                                                                        do Uchwały  Nr V/26/15

                                                                                             Rady Miejskiej w Byczynie 
                                                                                                         z dnia 26 lutego 2015r.

Stanowisko
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie projektu aktualizacji Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 
dla województwa opolskiego na lata 2015 i następne

Rada Miejska w Byczynie uważa za niedopuszczalne pominięcie i brak w  projekcie 
aktualizacji  Planu  kontynuacji  zadania  dotyczącego  uruchomienia  dodatkowego  zespołu 
ratownictwa medycznego w standardzie „P” w rejonie operacyjnym   kluczborsko – oleskim 
z miejscem stacjonowania w Byczynie, przyjętego do realizacji w Planie Działania Systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne Dla Województwa Opolskiego na lata 2011- 2013.

        Rada Miejska w Byczynie uznaje za niewłaściwe, nierówne potraktowanie Gminy 
Byczyna  i  Powiatu  Kluczborskiego,  ze  względu  na  fakt,  utrzymania  zadania  w projekcie 
aktualizowanego Planu, przyjętego do realizacji  w Planie na lata 2011- 2013 dotyczącego 
uruchomienia,  dodatkowego  podstawowego  zespołu  ratownictwa  medycznego  dla  rejonu 
operacyjnego brzesko – namysłowskiego w Namysłowie. Nie uwzględnienie w aktualizacji 
Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego 
na  lata  2015  i  następne rozmieszczenia  zespołu  ratownictwa  medycznego  w  Byczynie 
z  jednoczesną  decyzję  o  uruchomieniu  dodatkowego  zespołu  ratownictwa  medycznego 
w Namysłowie jest w opinii Rady Miejskiej w Byczynie działaniem nieuzasadnionym. 

Rada  Miejska  w  Byczynie  wielokrotnie  apelowała  o  uruchomienie  zespołu 
wyjazdowego  typu  „P”  na  terenie  Byczyny.  Głównym  argumentem  za  uruchomieniem 
zespołu na  terenie  Gminy był  czas  dotarcia  zespołu  ratownictwa medycznego do miejsca 
zdarzenia  oraz  poszkodowanego  (pacjenta)  do  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego.  Dla 
Gminy Byczyna (rejonu operacyjnego kluczborsko - oleskiego) mediana dotarcia na miejsce 
zdarzenia  od  chwili  przyjęcia  zgłoszenia  przez  dyspozytora  medycznego  poza  miastem 
powyżej 10 tys. mieszkańców, wynosiła w 2013 r. 14 min. Również średni czas interwencji 
zespołu  ratownictwa  medycznego  od  przyjęcia  zgłoszenia  o  zdarzeniu  do  przekazania 
pacjenta do szpitala wynoszący 54 min jest jednym z najwyższych w województwie.
Obydwa czasy dojazdu są dłuższe niż w Namysłowie. Rozumiemy, iż jednym z kryteriów dot. 
rozmieszczenia zespołów ratownictwa medycznego jest liczba wezwań, ale nie może to być 
jedyny  argument,  szczególnie,  gdy  Rada  Miejska  w  Byczynie  wielokrotnie  podnosiła 
w stanowiskach problem wysokiego natężenia ruchu na drodze krajowej nr 11 i dużej liczby 
wypadków na niej.

Rada Miejska w Byczynie kierując się poprzednio przyjętymi stanowiskami, a także 
uchwałą Nr XLVI/339/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie 
zaopiniowania  projektu  aktualizacji  Planu  Działania  Systemu  Państwowe  Ratownictwo 
Medyczne dla  województwa opolskiego na lata  2015 i  następne wnioskuje do Wojewody 
Opolskiego o wprowadzenie do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 



dla województwa opolskiego na lata 2015 i następne :

1.  Zmianę  dotychczasowej  lokalizacji  zespołów  ratownictwa  medycznego  w  Powiecie 
Kluczborskim polegającej na przeniesieniu zespołu ratownictwa medycznego o standardzie 
„P”  z  dotychczasowego  miejsca  stacjonowania  w  Kluczborku  do  Byczyny  w  sytuacji 
dokonania  lokalizacji  dodatkowego  całodobowego  zespołu  ratownictwa  medycznego 
o standardzie „P” w Wołczynie. 
2.  Zmiany  wymiaru  funkcjonowania  zespołu  wyjazdowego  typu  „P”  stacjonującego 
w Wołczynie z 12 h/dobę do stacjonowania całodobowego w wymiarze 24h/dobę. 

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  Gminy  Byczyna  i  całego  Powiatu 
Kluczborskiego.


