
UCHWAŁA NR XVIII/184/20 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia apelu o utworzenie w Tarnowskich Górach powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713), na wniosek Wójta Gminy Krupski Młyn 

Rada Gminy Krupski Młyn 
uchwala: 

§ 1. Kierując się dobrem mieszkańców i dbałością o ich bezpieczeństwo apelujemy o utworzenie na terenie 
miasta Tarnowskie Góry powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Treść apelu stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.  

§ 2.  Przekazać uchwałę wraz z załącznikiem: 

1) Prezesowi Rady Ministrów, 

2) Ministrowi Zdrowia, 

3) Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, 

4) Senatorowi Zygmuntowi Frankiewiczowi, 

5) Wojewodzie Śląskiemu, 

6) Przewodniczącemu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 

7) Staroście Tarnogórskiemu, 

8) posłom z okręgu gliwickiego. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krupski Młyn. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/184/20 

Rady Gminy Krupski Młyn 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Apel w sprawie utworzenia w Tarnowskich Górach powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 

Doświadczenia pierwszego półrocza roku 2020 związane ze skutkami trwającej nadal pandemii COVID-19 
pozwoliły nam dostrzec rolę służb sanitarno-epidemiologicznych w procesie zapobiegania i zwalczania 
zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce. 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawowym zadaniem tej 
państwowej służby jest realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie 
nadzoru nad określonymi sferami działalności człowieka, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed 
niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, 
w tym chorób zakaźnych i zawodowych. 

Realizacja zadań ustawowych przejawia się w prowadzeniu działalności zapobiegawczej 
i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, 
a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej. 

W systemie organów państwa nadzór formalny nad Państwową Inspekcją Sanitarną sprawuje minister 
właściwy do spraw zdrowia, a na czele Inspekcji stoi organ centralny Główny Inspektor Sanitarny. Zgodnie 
z hierarchicznym podporządkowaniem podlega mu państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Najniższy 
szczebel Inspekcji stanowi państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji 
zespolonej w województwie. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu jest jedną z 20 placówek działających na obszarze 
województwa śląskiego. Zgodnie z właściwością miejscową Tarnowskie Góry objęte są zasięgiem 
terytorialnym działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu. Stacja ta działa na obszarze 
miast na prawach powiatu – Bytomia i Piekar Śląskich oraz tarnogórskiego powiatu ziemskiego obejmującego 
Tarnowskie Góry, Radzionków, Miasteczko Śląskie, Kalety, Świerklaniec, Ożarowice, Tworóg, Zbrosławice 
i Krupski Młyn. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego jednostka ta dba o zdrowie i bezpieczeństwo 
blisko 370 000 osób. Nadzorowany obszar to 753 km2. Stacja w Bytomiu jest placówką specyficzną, gdyż w jej 
kompetencji pozostaje obsługa pasażerów Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach. 
Obsługa przejścia granicznego skutkuje dodatkowymi obowiązkami i zadaniami nałożonymi na służby 
sanitarne.  

Stan epidemii wprowadzony w Polsce aktem normatywnym nałożył na wszystkich szereg ograniczeń 
i obowiązków, a szczególne obowiązki nałożono na służby publiczne działające w obszarze ochrony zdrowia 
czy bezpieczeństwa sanitarnego. Istniejące struktury państwowe, wspierane przez samorządy lokalne zderzyły 
się w niespotykaną dotychczas sytuacją epidemiologiczną wywołaną COVID-19. Skutki pandemii i sposób 
postępowania z osobami chorymi i leczonymi w warunkach domowych oraz osobami poddanymi kwarantannie 
ze względu na kontakt z osobą zarażoną spowodowały bezprecedensowe obciążenie pracą służb sanitarno-
epidemiologicznych. Kontakt osób zainteresowanych uzyskaniem informacji czy pomocy w bytomskim 
„sanepidzie” był i pozostaje utrudniony. Władze lokalne odebrały wiele sygnałów i próśb o pomoc dla 
pojedynczych osób czy całych rodzin, które szukały pomocy bądź chciały ustalić swój status w świetle nowych 
regulacji i restrykcji sanitarnych. Wystąpienia te miały niekiedy dramatyczny charakter. 

Faktem jest, że w ostatnim czasie Śląsk stał się regionem najbardziej dotkniętym zachorowaniami na tle 
kraju. Co więcej trudno przyjąć tezę, że stan epidemii mamy za sobą, a wiele źródeł naukowych czy autorytetów 
medycznych wskazuje na duże prawdopodobieństwo wystąpienia drugiej fali zachorowań. Stan ten nakazuje 
poszukiwanie rozwiązań mogących poprawić bezpieczeństwo sanitarne obywateli, w szczególności 
społeczności lokalnej. 

Należy wspomnieć, iż utworzenie placówki w Tarnowskich Górach oznaczać będzie jej faktyczną 
reaktywację. Tarnogórski „sanepid” zlikwidowano kilkanaście lat temu pozostawiając na pewien okres czasu 
zamiejscowy punkt bytomskiej stacji. Z czasem likwidacja dotknęła również ten punkt. 
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Pogląd o konieczności podzielenia się pomysłem utworzenia placówki w Tarnowskich Górach 
i zainteresowania tą problematyką szerszego grona podmiotów mających wpływ na organizację służb sanitarno-
epidemiologicznych stopnia podstawowego, zasygnalizowała w swojej korespondencji Starosta Tarnogórski. 

Troska o bezpieczeństwo i jakość życia społeczności lokalnej stanowi upoważnienie dla Rady Gminy 
Krupski Młyn do zabrania głosu w tak istotnej sprawie. Przedstawione argumenty i rola służb sanitarno-
epidemiologicznych zarówno w czasach stanu epidemii, jak i w okresie realizacji bieżących zadań ustawowych, 
nakazują wystąpić z apelem do szerokiego grona interesariuszy mających wpływ na podjęcie przez 
administrację rządową postulowanych decyzji.
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