
APEL
Rady Gminy Dąbrówno 

z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie rozmieszczenia zespołów ratownictwa medycznego 
w powiecie działdowskim

Na podstawie § 15 ust. 14 tiret czwarty Statutu Gminy Dąbrówno przyjętego 
uchwałą Nr II/8/02 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 listopada 2002 r. (z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Dąbrówno

§ 1. 1. W związku ze zmianami planu rozmieszczenia zespołów ratownictwa 
medycznego typu P na terenie powiatu działdowskiego, wystąpić z apelem do 
Wojewody Warmińsko -  Mazurskiego o zapewnienie umieszczenia jednego zespołu 
ratownictwa medycznego typu P na terenie Gminy Rybno w miejscowości Rybno na 
terenie SPGZOZ w Rybnie ul. Zajeziorna 58, 13-220 Rybno.

2. Uzasadnienie apelu, o którym mowa w ust. 1, zawarte jest w załączniku do 
niniejszego apelu.

§ 2. Apel podlega przekazaniu Wojewodzie Warmińsko -  Mazurskiemu.

§ 3. Wykonanie apelu powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

przyjmuje co następuje:

PRZEW ODNICZĄCY



Uzasadnienie Apelu Rady Gminy Dąbrówno sprawie rozmieszczenia zespołów 
ratownictwa medycznego w powiecie działdowskim

Obszar Gminy Rybno znajduje się na pograniczu dwóch rejonów operacyjnych. 
Część terenu Gminy obejmuje rejon Olsztyn w obszarze Działdowo, a pozostałą 
część obejmuje rejon Elbląg w obszarze Iława. W ten sposób cały teren Gminy 
Rybno znajduje się na peryferiach dwóch różnych rejonów operacyjnych ratownictwa 
medycznego. Skutkiem tego średni czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego 
na miejsce zdarzenia w Gminie Rybno wynosi około 30 minut, przy czym najdłuższy 
zanotowany czas dotarcia wyniósł 46 minut. Natomiast zgodnie z przepisami ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym czas dotarcia nie może przekraczać 20 
minut.

Dlatego zasadne jest umieszczenie w SPGZOZ w Rybnie ul. Zajeziorna 58, 13- 
220 Rybno zespołu ratownictwa medycznego. Zespół ten będzie służył nie tylko 
mieszkańcom gminy Rybno ale również innych, sąsiednich gmin powiatu 
Działdowskiego (Gmina Płośnica i Gmina Działdowo ) oraz mieszkańcom sąsiednich 
powiatów (w tym naszej Gminy Dąbrówno i Gminy Grodziczno w powiecie 
nowomiejskim).

W związku z tym, opisany wyżej Zespół, w przypadku stacjonowania w spgzoz 
w Rybnie, mógłby obsłużyć obszar zamieszkiwany przez około 30 tys. osób. Dlatego 
umieszczenie w SPGZOZ w Rybnie jednego zespołu ratownictwa medycznego typu 
P przyczyni się do zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej mieszkańcom części 
Powiatu Działdowskiego oraz mieszkańcom sąsiadujących terenów Powiatu 
Ostródzkiego i Powiatu Nowomiejskiego.

PRZEWOpNICZACY



Olsztyn, 28 października 2016 r.

Sz.p. Artur Chojecki 

Wojewoda Warmińsko- Mazurski

Szanowny Panie,

Z związku z pismem, które wpłynęło do mojego biura poselskiego dnia 27.10.2016 r., z 

ramienia przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Krzemińskiego, zwracam się w prośbą o 

ustosunkowanie się do problemu opisanego poniżej i wypracowanie kompromisu w przedstawionej 

sytuacji.

Rada Gminy Dąbrówno kieruje apel w sprawie umieszczenia jednego zespołu ratownictwa 

medycznego typu P, na terenie gminy Rybno, w miejscowości Rybno, na terenie SPGZOZ przy ul. 

Zajeziornej 58.

Mediana czasu dotarcia -  w skali każdego miesiąca, wg Przepisów Państwowego 

Ratownictwa Medycznego, nie powinna być większa niż 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy 

mieszkańców. Dotyczy to nagłych przypadków, wymagających natychmiastowej interwencji zespołu 

medycznego i liczona jest od momentu przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego. 

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że Przewodniczący Krzemiński podając średni czas interwencji 

Pogotowia, kierował się średnim czasem dojazdu karetek pogotowania do wszystkich wzywanych 

przypadków, czasami nieuzasadnionych. Przepisy natomiast stanowią o przypadkach zagrażających 

życiu.

Należałoby się jednakże zastanowić, czy apel znajduje uzasadnienie, ponieważ nie ulega 

wątpliwości, że gmina znajduje się na pograniczu dwóch innych rejonów, co może skutkować tym, że 

zespół ratownictwa medycznego dociera z pomocą dłużej, niż wskazane w przepisach 20 minut.

Kierują do Pana Wojewody zapytanie, czy istnieje szansa, by zapewnić Gminie Rybno 

oczekiwaną przez mieszkańców pomoc medyczną?

Z poważaniem

Poseł Paweł Papke



Olsztyn, 28 października 2016 r.

Sz. P. Andrzej Krzemiński 

Przewodniczący Rady Gminy Rybno

Szanowny Panie Przewodniczący,

Serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim obdarzył mnie Pan kierując do mnie pismo z prośbą o 

pomoc. Nie pozostając obojętnym na Apel Gminy Rybno, informuję co następuje:

Dnia 28. 10. 2016 roku, skierowałem ze swojej strony pismo do Wojewody Warmińsko -  

Mazurskiego -  Pana Artura Chojeckiego, z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawianego 

problemu. Mam nadzieję, że Wojewoda przychyli się do Państwa prośby i zespół ratownictwa 

medycznego zostanie zorganizowany na terenie Gminy Rybno. Kopię pismo załączam do 

korespondencji.

Liczę, że Wojewoda rozpatrzy pozytywnie apel i uda nam się wypracować w tej kwestii 

kompromis. Pozostajemy w kontakcie w tej sprawie. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Wojewody, 

skontaktuję się z Panem ponownie.

Z wyrazami szacunku 

Poseł Paweł Papke


