
 

 

UCHWAŁA NR LIV/351/2018 

RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 

z dnia 27 września 2018 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jarosławiu 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.): 

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XLIV/292/2018 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r.  

w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jarosławiu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarosławskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Powiatu Jarosławskiego 

 

 

Zbigniew Piskorz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 października 2018 r.

Poz. 4238



 

Uzasadnienie 

do uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego 

uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia  

Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jarosławiu 

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy 

tworzenie, przekształcanie oraz likwidacja jednostek organizacyjnych a także wyposażanie ich 

w majątek. Rada Powiatu Jarosławskiego Uchwałą Nr XLIV/292/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. 

utworzyła Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Jarosławiu w związku z prowadzonymi 

przez ustawodawcę pracami legislacyjnymi nad ustawą o ratownictwie medycznym, która 

zakładała, że świadczyć usługi ratownictwa mogą placówki samodzielne i społeczne. Jednakże ze 

względu na pozostanie przy obowiązujących regulacjach prawnych Powiatowa Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Jarosławiu nigdy nie rozpoczęła działalności (nie uzyskała wpisu do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą). Pogotowie Ratunkowe nie zostało również 

wyłączone ze struktury Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu jako samodzielny podmiot.  

Podjęcie przedmiotowej uchwały uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Jarosławiu ma na celu uporządkowanie systemu prawa lokalnego oraz 

jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
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