
UCHWAŁA NR XXV/174/16
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Mejskiej 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 2016 r. poz. 446) 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

Adam Radom
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/174/16

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

STANOWISKO
Rady Miejskiej w Byczynie

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

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

Obecnie w Powiecie kluczborskim funkcjonują trzy zespoły wyjazdowe. W Kluczborku dwa zespoły 
całodobowe : jeden specjalistyczny (z lekarzem) i jeden podstawowy oraz od 1 lipca
2011 roku zespół wyjazdowy typu „P” w wymiarze 12h/dobę w Wołczynie.

Rada Miejska w Byczynie uznaje za niewłaściwe i niezrozumiałe działania poprzedniego Wojewody 
Opolskiego dot. uruchomienia całodobowego zespołu wyjazdowgo typu "P„ w Byczynie.

Na apele i stanowiska Powiatu kluczborskiego i gminy Byczyna o uruchomienie ww. zespołu Wojewoda 
Opolski pismem Nr PS.IX.6310.13.2012.KZ z dnia 13.06.2012 r. udzielił odpowiedzi,
iż przedstawił ministrowie właściwemu do spraw zdrowia założenia dotyczące finansowania zespołów 
ratownictwa medycznego na 2013 rok, z uwzględnieniem funkcjonowania zespołu podstawowego w 
Byczynie. Po czym podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego w 
Namysłowie pomimo tego, że w Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla 
Województwa Opolskiego na lata 2011-2013 dodatkowa lokalizacja zespołu obejmowała Byczynę ale nie 
Namysłów.

Brak  zespołu ratownictwa medycznego o standardzie „P” stacjonującego przez całą dobę
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 do 55 km. Po drodze trzeba przejechać przez trzy przejazdy kolejowe. Przejazd 
zespołu wynosi często 30-40 minut. Jeżeli zespół wyjazdowy, jak dotychczas będzie wyjeżdżał do zdarzenia na 
terenie gminy Byczyna z Kluczborka to przejazd do Olesna może wydłużyć się do ponad godziny. Dla osoby 
poszkodowanej może to oznaczać, że pomoc nadejdzie zbyt późno.

W związku z powyższym Rada Miejska w Byczynie wnioskuje o :

1. Zmianę dotychczasowej lokalizacji zespołów ratownictwa medycznego w Powiecie kluczborskim 
polegajacej na przeniesieniu zespołu ratownictwa medycznego o standardzie „P" z dotychczasowego miejsca 
stacjonowania w Kluczborku do Byczyny.

2. Zmianę wymiaru funkcjonowania zespołu wyjazdowego typu „P” stacjonujacego w Wołczynie
z 12 h/dobę do stacjonowania całodobowego w wymiarze 24 h/dobę.

Rada Miejska w Byczynie stoi na stanowisku, że przeniesienie całodobowego 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.
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