Uchwała Nr XXXIV/348/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 11 września 2012 r.

w sprawie: przyjęcia oświadczenia.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 3
Statutu Miasta Nowego Sącza uchwalonego Uchwałą Nr XVII/161/2003 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 2 września 2003 r., w sprawie Statutu Miasta Nowego Sącza
(tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 409, poz. 3795
z dnia 29 sierpnia 2011 r.) Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek grupy radnych
postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjmuje oświadczenie o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejsze oświadczenie podlegać będzie podaniu do wiadomości publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Nowego Sącza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/348/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 11 września 2012 r.

OŚWIADCZENIE
Rada Miasta Nowego Sącza wyraża zdecydowany sprzeciw wobec decyzji
Pana Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera, która powoduje likwidację dyspozytorni
medycznej w Nowym Sączu. Mieszkańcy naszego miasta i regionu boją się o bezpieczeństwo
swoje i turystów odwiedzających Ziemię Sądecką.
Dysponujemy nowoczesnym systemem ratownictwa medycznego, wykwalifikowaną
kadrą dyspozytorów i ratowników medycznych oraz posiadamy odpowiednie miejsce na
dyspozytornię. Nasze obawy są tym większe, że na obrzeżach Nowego Sącza, a szczególnie
w wielu miejscach na Sądecczyźnie istnieją tereny, gdzie nie funkcjonuje komórkowa sieć
GSM, istnieje wiele trudnodostępnych rejonów zamieszkałych przez ludzi i zdarzają się
miejscowości na terenie dawnego województwa nowosądeckiego o tej samej nazwie.
Tylko doświadczony sądecki dyspozytor jest w stanie w naszym górzystym terenie właściwie
zlokalizować adres wezwania, szybko wysłać karetkę, a co najważniejsze bardzo często
pomóc w szybkim dotarciu na właściwe miejsce. Zaniepokojenie społeczne jest tym większe,
że pojawiają się informacje o błędnych decyzjach dyspozytorów na terenie Polski.
Lęk o stan bezpieczeństwa to jedno, a drugie to kolejny przykład degradacji
Nowego Sącza i Sądecczyzny przez władze województwa małopolskiego. Kolejna instytucja
zostaje zabrana. Czujemy się zawiedzeni tą polityką i zdecydowanie protestujemy.
Apelujemy

do

Wojewody

Małopolskiego

o

zmianę

decyzji,

prosimy

parlamentarzystów Ziemi Sądeckiej o pomoc w walce o utrzymanie dyspozytorni medycznej
w Nowym Sączu.

Radni Rady Miasta Nowego Sącza

Nowy Sącz, dnia 11 września 2012 r.

