Zalqcznik
do Uchwaly Nr XLI/ 54 12017
Rady Powiatu KoScierskiego
z dnia 18 pa2dziernika 2017 r.

APEL

Rady Powiatu Ko5cierskiego w przedmiocie mo2liwo6ci bezplatnego
parkowania oraz zwigkszenia liczby miejsc parkingowych dla os6b
niepelnosprawnych na parkingu przv Szpitalu Specjalistycznym
w Ko6cierzynie Sp. z o.o.
Radni Rady Powiatu KoScierskiego na spotkaniach z lokalnq rspoleczno5ciq spotykajq
sig z licznymi postulatami podjgcia dziaNah w celu calkowitego zniesienia odplatnoSci za
korzystanie z parkingu oraz utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych dla osob
niepetnosprawnych na parkingu przy Szpitalu Specjalistycznym w Ko6cierzynie Sp. z o.o.
Od kilku lat miejsca parkingowe przy koScierskim szpitalu sq platne, co dla wielu, nie tylko
mieszkahc6w Powiatu Ko6cierskiego, ale takze mieszkaficow o5ciennych powiat6w,
korzystajqcych z uslug Szpitala Specjalilstycznego jest duzym obciq2eniem finansowym.

Utworzenie bezplatnego parkingu przy szpitalu zwiqkszy bezpieczehstwo wszystkich
uczestnikow ruchu drogowego na ul. Piechowskiego w Ko5cierzynie. Niejednokrotnie
osoby, dla ktorych ptatny parking jest zbyt duzym obciqzeniem finiansowym, pozostawiajqc
swoje samochody na chodnikach i poboczach stwarzajq ogromne zagro2enie na drodze.

Na szczegolnq uwagQ zaslugujq r6wniez osoby niepelnosprawne oraz konieczno66
utworzenia dla nich dodatkowych miejsc parkingowych polozonych np. blisko wej56 do
budynku szpitala. Taka mozliwo66 zaparkowania pojazdu,
przypadku osob
z niepelnosprawno6ciq ruchowq, ma kluczowe znaczenie.

w

iz od dnia 1 pa2dziernika br. Szpital Specjalistyczny
Ko6cierzynie realizuje Swiadczenia nocnej i Swiqtecznej opieki zdrowotnej,

PodkreSlenia wymaga tez fakt,

w

co w konsekwencji oznacza, i2 znacznie zwiqkszy sig liczba os6b korzystajqcych z jego
uslug.

Rada Powiatu Ko5cierskiego spelniajqr; oczekiwania lokalnej spoteczno6ci, a takze os6b
mieszkajqcych w sqsiednich powiatach, podejmuje ten apel majqc nadziejq na
zrozumienie problemu i niezwloczne podjqcie stosownych dzialan w celu jego realizacji.

Powyzsze uzasadnione jest nie tylko interesem mieszkalrc6w Powiatu KoScierskiego,
czy te2 korzy6ciami uzyskiwanymi w wyniku realizacji przedsigwziqc slu2qcych ogolowi
w zakresie zadan ciq2qcych na Szpiterlu, realizowanych na drorlze Swiadczonych uslug
powszechnie dostqpnych, zwiqzanych z ochronq zdrowia, ale takze respektowaniem
konstytucyjnych wartoSci wspolnych dla calego spoleczefstwa jakim jest zapewnienie,
niezaleznie od sytuacji materialnej, r6wnego dostqpu do Swiadczern opieki zdrowotnej.

