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Oświadczenie skierowane do głównego inspektora sanitarnego Przemysława Bilińskiego

Szanowny Panie Inspektorze!
W ramach planowanej restrukturyzacji powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie wo-

jewództwa podkarpackiego zakłada się likwidację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarno-
brzegu. Po zapoznaniu się z argumentami władz samorządowych Tarnobrzega jednoznacznie popieram ich
apel o pozostawienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnobrzegu w dotychczasowej
strukturze funkcjonowania Inspekcji Sanitarnej.

Działania powiatowego inspektora w Tarnobrzegu obejmują znaczny obszar, to jest 606 km2, z liczbą
mieszkańców wynoszącą około 103 tysięcy oraz z bezpośrednio nadzorowanymi jednostkami w liczbie około
2 tysięcy na terenie gmin: Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów. Likwidacja
powiatowej stacji w Tarnobrzegu może pozostawić tak rozległy teren bez należytego zabezpieczenia sanitar-
no-epidemiologicznego.

Stacja jest bardzo istotnym elementem życia publicznego w mieście i powiecie – państwowy powiatowy
inspektor sanitarny jest członkiem komisji bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego. Udział i
zaangażowanie stacji w sytuacjach kryzysowych sprawdziły się wielokrotnie, dzięki czemu udało się uniknąć
wielu nieszczęść (trzykrotna powódź, zanieczyszczenie sieci wodociągowych, zatrucie rtęcią, choroby zakaź-
ne występujące endemicznie i zawleczone, zatrucia pokarmowe, zanieczyszczenia środowiskowe i inne).

Z uwagi na powyższe argumenty władz samorządowych Tarnobrzega należałoby uwzględnić pozostawie-
nie stacji powiatowej w Tarnobrzegu w strukturach organizacyjnych Inspekcji Sanitarnej.

Poza względami przedstawionymi powyżej należy wziąć pod uwagę również czynnik ludzki, z uwagi na
strukturę zatrudnienia PSSE w Tarnobrzegu. W stacji pracuje 36 osób, w tym w przedziale wieku 40–50 lat
jest prawie 3/4 załogi. Są to ludzie, którzy całą swoją karierę zawodową związali z Inspekcją Sanitarną.
Szanse, że po likwidacji stacji znajdą pracę, są prawie żadne, a więc osoby te powiększą armię bezrobotnych
powiatu tarnobrzeskiego. Tymczasem ich wiedza zawodowa i doświadczenie mogłyby nadal przynosić wy-
mierne korzyści w realizacji zadań Inspekcji Sanitarnej.

Należy zauważyć bardzo dużą determinację władz samorządowych Tarnobrzega w celu utrzymania na te-
renie powiatu stacji. PSSE w Tarnobrzegu mieści się obecnie w budynku, który jest własnością miasta Tar-
nobrzega. Prezydent miasta zadeklarował przekazanie – za zgodą Rady Miasta – podkarpackiemu państwo-
wemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu pomieszczeń zajmowanych przez stację.

Jako senator ziemi tarnobrzeskiej, biorąc pod uwagę argumenty samorządowców oraz mieszkańców po-
wiatu tarnobrzeskiego, stanowczo protestuję przeciwko planowanej likwidacji Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Tarnobrzegu i apeluję o pozostawienie jej w dotychczasowej strukturze.

Wyrażam nadzieję, że deklaracja władz samorządowych Tarnobrzega w sprawie przekazania Inspekcji
Sanitarnej pomieszczeń stanie się ważnym argumentem przemawiającym za odstąpieniem od planów likwi-
dacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnobrzegu.
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