Oświadczenie złożone
przez senator Janinę Sagatowską
na 7. posiedzeniu Senatu
w dniu 14 marca 2012 r.
Oświadczenie skierowane do głównego inspektora sanitarnego Przemysława Bilińskiego
Szanowny Panie Inspektorze!
W planach Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie jest
wdrożenie planu restrukturyzacji podległej mu struktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Będzie to skutkowało likwidacją jedenastu stacji w województwie podkarpackim, w tym Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku.
Decyzja o restrukturyzacji, której efektem będzie likwidacja Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Nisku, została podjęta bez żadnych uzgodnień z samorządami powiatu niżańskiego oraz
bez uzyskania opinii działających przy stacjach powiatowych związków zawodowych i przedstawicieli załóg.
Taka forma podejmowania tak ważnych dla samorządowców oraz społeczności lokalnych decyzji jest niezrozumiała i budzi zdecydowany sprzeciw.
Właściwość miejscowa stacji w Nisku obejmuje siedem gmin zamieszkałych przez około sześćdziesiąt
osiem tysięcy mieszkańców. Likwidacja stacji zakłóci ciągłość realizacji zadań i współpracy z innymi instytucjami działającymi na terenie powiatu niżańskiego oraz będzie stanowić realne zagrożenie dla mieszkańców powiatu w zakresie zdrowia publicznego między innymi poprzez wydłużenie czasu reagowania służb
sanitarnych.
Stacja jest dobrze zorganizowana, prawidłowo realizuje swoje zadania, jest wyposażona w środki transportu i w odpowiednią bazę sprzętowo-komputerową. Mała obsada kadrowa w pełni realizuje coraz większy
zakres obowiązków. Zadania wykonywane są we wdrożonym i doskonalonym systemie jakości według normy PN-EN ISOIIEC 1729, co gwarantuje rzetelne i skuteczne wykonanie powierzonych zadań. Budynek
zajmowany przez stację nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych na remont i jest stosunkowo niedrogi w utrzymaniu i eksploatacji.
Względy natury ekonomicznej nie mogą być głównym kryterium decydującym o likwidacji stacji. Po restrukturyzacji stacje powiatowe będą miały znacznie szerszy niż dotychczas obszar swojej działalności, co w
efekcie może wydłużyć czas reagowania służb sanitarnych na występujące w terenie zagrożenia.
Likwidacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku, która jest jedną z najważniejszych
instytucji państwowych funkcjonujących w powiecie, nie leży w interesie mieszkańców powiatu niżańskiego.
Planowana likwidacja placówki w znacznym stopniu zwiększy bezrobocie w powiecie niżańskim, które i tak
jest najwyższe na całym Podkarpaciu. Efektem planowanej restrukturyzacji będzie ograniczenie mieszkańcom powiatu niżańskiego realnej możliwości realizacji konstytucyjnej zasady dostępu obywatela do służb
administracji państwowej i samorządowej, dlatego zamysł likwidacji spotyka się z bardzo negatywną oceną
społeczności powiatu niżańskiego.
Jako senator ziemi niżańskiej, biorąc pod uwagę argumenty samorządowców oraz mieszkańców powiatu
niżańskiego, stanowczo protestuję przeciwko planowanej likwidacji Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Nisku i apeluję o pozostawienie jej w dotychczasowej formie.
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