
Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Szpitala Zachodniego w 
Grodzisku Mazowieckim za rok 2022. 

 
Sporządzone przez przedstawicielkę Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Społecznej 

Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim - Annę Olejniczak-Siarę 
 
 
W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 7 posiedzeń Rady Społecznej, w pierwszej 
połowie roku, z uwagi na utrzymujący się stan pandemii SARS Covid-19 posiedzenia 
odbywały się w trybie wideokonferencji. Ponad to miały miejsce 2 spotkania okolicznościowe 
z okazji świąt. 
Posiedzenia Rady Społecznej odbywały się  pod kierownictwem Przewodniczącego Rady - 
Starosty Powiatu Grodziskiego z udziałem Dyrektor Szpitala Zachodniego, przedstawiciela 
Wojewody Mazowieckiego, przedstawicieli władz samorządowych powiatu oraz 
przedstawicieli związków zawodowych. 
 
Tematy spotkań wg porządku obrad obejmowały statutowe obowiązki Rady Społecznej tj.  
 

- Opiniowanie planów finansowych  
- Opiniowanie korekt planów finansowych 
- Opiniowanie planów inwestycyjnych 
- Opiniowanie korekt planów inwestycyjnych  
- Przyjęcie Sprawozdań z planów oraz wykonania planów finansowych i inwestycyjnych 
- Bieżące zapoznanie się z informacjami dotyczącymi pandemii SARS Covid-19 i 

sytuacji Szpitala w tym obszarze, każdorazowo szczegółowo przedstawionymi przez 
Dyrektor Szpitala. 

- Bieżące zapoznanie się z sytuacją szpitala dotyczącą wszelkich problemów, zmian z 
zakresie  działalności, rozszerzania lub ograniczania działania poszczególnych 
pracowni lub oddziałów.  

 
Dane dotyczące  poszczególnych zagadnień są szczegółowo omawiane i uzasadniane przez 
Dyrekcję Szpitala na każdym posiedzeniu Rady Społecznej. 
 
 
 
W Roku 2022 na posiedzeniach Rady Społecznej opiniowano pozytywnie między innymi 
zagadnienia dotyczące poniższych inwestycji: 
 

- Instalację systemu gazów medycznych 
 

- Budowę układu trigeneracyjnego o mocy 1MW z instalacją wytwarzania pary bez 
chłodu - ta inwestycja nie może doczekać się jednak realizacji ze względu na rosnące 
koszty i brak możliwości wyłonienia wykonawcy, potrzebne jest zwiększenie 
pozyskanych środków, 

- koszt inwestycji to ok 8 mln zł. 
 

- Budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców 
 



- Rozszerzenie działalności szpitala o Poradnię Chirurgii Naczyniowej  oraz Oddział 
Chirurgii Naczyniowej pod kierownictwem prof. Cioska (Konsultant Wojewódzki do 
spraw chirurgii naczyniowej) Oddział ten nie funkcjonuje w pełni z powodu m.in. 
braku obsady specjalistycznej 
 

- W ramach zakupów inwestycyjnych pozytywnie zaopiniowano  
 

 zakup nowego aparatu RTG, 
 zakup aparatu do pomiaru krzepnięcia,  
 zakup konsoli do termoregulacji pacjenta metodą śródnaczyniową 
 zakup aparatu USG do Poradni chirurgicznej oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej 
 Zakup urologicznego stołu operacyjnego 

 
- Trwają prace nad modernizacją funkcjonowania parkingu, zmiana operatora, nowe 

parkometry z uwzględnieniem bezpłatnego okresu parkowania 15-30 min. A w związku 
z rosnącymi cenami energii na części parkingu budowa wiat parkingowych z instalacją 
fotowoltaiczną. 

 
- Omówiono temat braku decyzji o możliwości budowy SOR w powiecie Pruszkowskim, 

jednocześnie jest informacja o możliwości powstania SOR w Piasecznie, co zmniejsza 
szansę na taki oddział w Pruszkowie, o co zabiegaliśmy w celu odciążenia SORu w 
Grodzisku. 
 
 
 

Radna Miasta Podkowa Leśna 
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