
Uchwala Nr 217/2016 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 8 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie wydania opinii 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 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 

 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 757 

 z późn. zm.), uchwala się: 

§ 1. 

Opiniuje się negatywnie projekt aktualizacji Nr 11 z dnia 30 maja 2016 roku Wojewódzkiego 

Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Wojewoda Pomorski pismem z dnia 31 maja 2016 r. znak BZK-II.6310.65.2016.AW zwrócił 

się o wydanie opinii w trybie art. 21 ust.7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 757 z późn. zm.), w sprawie 

planowanych zmian w Wojewódzkim Planie Działania Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

Projekt aktualizacji Nr 11 Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne nie zawiera zmian dotyczących Powiatu Nowodworskiego, które 

satysfakcjonowałyby społeczeństwo i samorządy lokalne powiatu. 

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. 

W związku z powyższym popieramy starania Wojewody Pomorskiego o wydłużenie okresu 

funkcjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w Krynicy Morskiej do całorocznego. 

 W związku z powyższym projekt uzyskał ocenę negatywną. 

 

Starosta 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 


