
 

      Uchwała Nr  504/2018 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z  dnia 20  sierpnia  2018 r. 

 

 

   

w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Działania 

Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

 
 
 

           Na  podstawie  art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2195 z 

późn. zm.), uchwala się : 

§ 1. 

 

Opiniuje się negatywnie  projekt aktualizacji Nr 17 z dnia 7 sierpnia  2018 roku   do Planu   

Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa pomorskiego. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

          Podpisał 

          STAROSTA 

 

                mgr  Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

         Wojewoda Pomorski pismem z dnia 09.08.2018 r., znak BZK-XI.6310.3.12.2018  

zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie projektu aktualizacji nr 17 Wojewódzkiego Planu 

Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w trybie art. 21 ust. 7  ustawy z dnia 

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2195 z 

późn. zm.). 

Projekt aktualizacji Nr 17 Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne  nie zawiera  zmian dotyczących powiatu nowodworskiego, które  

satysfakcjonowałyby Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, jak i Radnych  Powiatu 

Nowodworskiego. 

Po raz kolejny podkreślamy, iż funkcjonowanie całorocznego  Zespołu Ratownictwa 

Medycznego w Krynicy Morskiej jest niezbędne dla poczucia bezpieczeństwa w zakresie 

medycznym dla mieszkańców, jak również przebywających tam turystów. 

Biorąc pod uwagę  m. in. obecne czasy dojazdu, jak również wzrastającą corocznie ilość 

turystów przebywających na Mierzei Wiślanej nie tylko w sezonie turystycznym skutkuje 

podwyższeniem zagrożenia zabezpieczenia medycznego w nagłych przypadkach. 

Zwracaliśmy wielokrotnie uwagę na   specyfikę terenu powiatu nowodworskiego przy 

opiniowaniu kolejnych  aktualizacji Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne i podjęcie stosownych działań. 

Nadmieniamy, iż  Projekt aktualizacji nr 9 z dnia 28 września 2015 roku do Wojewódzkiego 

Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne  dla województwa 

pomorskiego zawierał propozycję rozwiązania problemu poprzez wydłużenie czasu działania 

podstawowego ZRM w Krynicy Morskiej z obecnie funkcjonującego całodobowo w ciągu 3 

miesięcy w roku (czerwiec, lipiec, sierpień) do 12 miesięcy w ciągu roku z założeniem, że w 

okresie od września do maja funkcjonuje przez 12 godzin na dobę w godzinach od 8.00 do 

20.00. 

Ministerstwo Zdrowia zmiany tej jednak nie zatwierdziło. 

W związku z powyższym podtrzymujemy nasze stanowisko, iż do obecnej chwili problem 

medycznego zabezpieczenia w nagłych przypadkach mieszkańców i czasowo przebywających 

osób w Krynicy Morskiej zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym nie 

został rozwiązany, mając to na uwadze projekt uzyskał ocenę negatywną. 


