Historia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyninie
W 1955 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Wydział Zdrowia utworzyło Kolumnę
Sanitarną z siedzibą w Gostyninie przy ul. Kościuszki 17. W roku 1960 w miejsce Kolumny Sanitarnej
powołano Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, która działała przy Wydziale Zdrowia
i Opieki Społecznej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej do roku 1975. Powiatowy Państwowy
Inspektor Sanitarny był jednocześnie zastępcą kierownika Wydziału Zdrowia Prezydium Rady
Narodowej. W 1975 roku w związku ze zmianą struktury administracyjnej kraju i wprowadzeniu
49 województw oraz zniesieniu powiatów, powołano w miejsce Powiatowej Stacji Sanitarno —
Epidemiologicznej Terenową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Gostyninie z siedzibą przy
ul. 3-go Maja 27. Na początku lat 80-tych Stacja została przeniesiona do budynku przy ulicy 3-go
Maja 45. W roku 1998 Terenowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gostyninie została
przeniesiona do budynku przy ulicy Bierzewickiej 67, gdzie do dnia dzisiejszego ma siedzibę
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gostyninie. Z dniem 1 stycznia 1999 roku
Inspekcja Sanitarna z państwowego organu rządowej administracji specjalnej została przekształcona
w rządową zespoloną inspekcję sanitarną
na szczeblu wojewódzkim i na szczeblu powiatu wówczas Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gostyninie ponownie otrzymała status Powiatowej.
W dniu 1 stycznia 2002 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku o zmianie ustawy
o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 128, poz. 1407). Wprowadzone przedmiotową
ustawą zmiany przepisów na nowo określiły charakter Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustawa
usunęła przepisy o umiejscowieniu organów Inspekcji Sanitarnej w zespolonej administracji rządowej
stopnia wojewódzkiego i powiatowego.
Kolejne zmiany nastąpiły w roku 2010 oraz w roku 2011.
Zgodnie ze zmianami zawartymi w ustawie z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2010 roku oraz od 1 lipca 2011 roku:
 zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na poziomie powiatu wykonuje Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie,
 natomiast w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących
do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym
w stosunku do podmiotów, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem
prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym jest Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie,
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny kieruje działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej,
 Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w stosunku
do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej posiada wojewoda,
 Powiatowa stacja sanitarno – epidemiologiczna jest jednostką budżetową będącą podmiotem
leczniczym finansowanym z budżetu państwa.
Obecnie obszar działania Stacji obejmuje powiat gostyniński: Miasto Gostynin, Gminę Gostynin,
Gminę Szczawin Kościelny, Gminę Pacyna i Gminę Sanniki.
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Podstawy prawne działalności
w Gostyninie
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Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gostyninie jest jednostką budżetową będącą
podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa i działa na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r., poz. 1412),
2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,
poz. 618 z późn. zm.)
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.)
4) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz. U.
Nr 48, poz. 283)
5) innych przepisów obowiązujących podmioty
prowadzone w formie jednostek budżetowych.

lecznicze

niebędące

przedsiębiorcami

6) Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gostyninie stanowiącego
załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 290 Wojewody Mazowieckiego 27 czerwca 2012 roku..
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