UCHWAŁA NR VI/52/2019
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie apelu o trzecią całoroczną karetkę dla Miasta Świnoujście
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz § 38 ust. 1 pkt „c” Statutu Gminy - Miasto
Świnoujście (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 50, poz. 1247, z 2017 r. poz. 1806
i z 2018 r. poz. 4223), Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:
§ 1. Apeluje do Wojewody Zachodniopomorskiego o wprowadzenie trzeciej, całorocznej karetki dla Miasta
Świnoujście
§ 2. Zobowiązuje Przewodniczącą Rady Miasta do przesłania uchwały:
a) Prezydentowi Miasta Świnoujście,
b)Wojewodzie Zachodniopomorskiemu,
c) Parlamentarzystom Województwa Zachodniopomorskiego,
d) Ministrowi Zdrowia,
e) Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia,
f) Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
g) Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego,
h) Radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Elżbieta Jabłońska
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UZASADNIENIE
Świnoujście jest całorocznym kurortem, na stałe w naszym mieście przebywa ponad 70 tysięcy ludzi. Są to
kuracjusze, turyści oraz obywatele Niemiec robiący u nas zakupy. Aktualnie Świnoujście posiada trzecią karetkę
jedynie w okresie sezonu letniego, czyli od maja do września. W związku z brakiem trzeciej karetki w pozostałych
miesiącach, często dochodzi do sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu zarówno mieszkańców miasta jak i naszych
gości.
Ponadto świnoujski szpital nie posiada oddziałów kardiologii, ortopedii i neurologii. W związku z czym istnieje
konieczność transportowania pacjentów do szpitali w Gryficach czy Szczecinie, szpitale te posiadają wyżej
wymienione oddziały. W czasie transportu pacjentów Świnoujście pozbawione jest karetki na okres od 4 do 5
godzin.
Funkcjonowanie jedynego w kraju terminalu gazu skroplonego oraz wyspiarskie położenie miasta graniczącego od
zachodu z Niemcami oraz trwającym sezonem znacznie dłuższym niż w innym nadmorskich miejscowościach,
powoduje, że Świnoujście potrzebuje stałego zabezpieczenia medycznego w postaci dodatkowej, całorocznej
karetki stacjonującej w prawobrzeżnej części Świnoujścia. Karetka wraz z załogą pogotowia niosłaby pomoc
mieszkańcom Ognicy, Karsibora, Przytoru i Łunowa, dlatego Rada Miasta Świnoujście apeluje o wprowadzenie
trzeciej, całorocznej karetki dla Miasta Świnoujście.
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