
 
 Podkowa Leśna, 23.01.2021 r. 
 
 
 
 
 
 Pan Michał Gołąb 
 Przewodniczący Rady Miasta 
 Podkowa Leśna 
  
 
 
Szanowny Panie Przewodniczący,  
Przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Szpitala Zachodniego w 
Grodzisku Mazowieckim za rok 2020. 
 
Anna Olejniczak-Siara, Przedstawicielka Rady Miasta Podkowa Leśna w Radzie Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Zachodniego im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku 
Mazowieckim 

 
W okresie objętym sprawozdaniem odbyły się 5 posiedzeń Rady Społecznej. 
Podczas posiedzeń, z których tylko jedno odbyło się w trybie stacjonarnym, a pozostałe z 
uwagi na COVID-19, w trybie wideokonferencji,  Rada opiniowała i podejmowała uchwały w 
zakresie właściwym swoim kompetencjom, oraz omawiała zagadnienia przedstawione przez 
Dyrekcję Szpitala, jak następuje: 
 
POSIEDZENIE  27.02.2020 r. (w trybie stacjonarnym) 
 

1. Opinia w sprawie rocznego sprawozdania z planu finansowego Szpitala za 2019 r.  
2. Opinia w sprawie rocznego sprawozdanie z planu inwestycyjnego Szpitala na 2019 r.  
3. Opinia w sprawie korekty planu inwestycyjnego Szpitala na rok 2020 
4. Opinia w przedmiocie zakupu aparatury medycznej  przez Szpital Zachodni 
5. Opinia w przedmiocie rozszerzenia działalności Szpitala o pracownię Badań 

molekularnych 
 
POSIEDZENIE 30.04.2020 r. 
 

1. Opinia w sprawie korekty planu inwestycyjnego Szpitala na rok 2020 
2. Opinia w sprawie zakupu sprzętu medycznego 

 



POSIEDZENIE 27.08.2020 r 
 

1. Opinia w przedmiocie korekty planu finansowego Szpitala na rok 2020 
2. Opinia w przedmiocie korekty planu inwestycyjnego szpitala na rok 2020 
3. Opinia w sprawie zmiany regulaminu Rady Społecznej Szpitala Zachodniego. 
4. Opinia w przedmiocie zakupu aparatury medycznej w ramach projektu pod nazwą 

„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem 
się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” 

5. Opinia w sprawie zakupu aparatury medycznej – aparat usg 
6. Opinia dotycząca zakupu Zrobotyzowanej Stacji Nawigacyjnej do chirurgii kręgosłupa  

 
POSIEDZENIE  29.10.2020r. 
 

1. Opinia w sprawie zaciągnięcia przez Szpital kredytu długoterminowego 
2. Opinia w zakresie korekty planu inwestycyjnego Szpitala na rok 2020 
3. Przedstawienie aktualnej sytuacji w Szpitala związanej z pandemią COVID-19 

 
POSIEDZENIE 21.12.2020 r. 
 

1. Opinia w sprawie zakupu aparatury medycznej 
2. Opinia w sprawie rozszerzenia działalności szpitala o Oddział Obserwacyjno-

Zakaźny. 
3. Przedstawienie aktualnej sytuacji w Szpitalu związanej z pandemią COVID-19 

 
OMÓWIENIE: 
  
W ramach planu inwestycyjnego oraz późniejszych jego korekt Rada Społeczna opiniowała 
pozytywnie zakupy lub dofinansowanie zakupów sprzętu medycznego i inwestycje w 
infrastrukturę niemedyczną, między innymi: 

- budowa układu trigeneracyjnego o mocy 1 MW w raz z instalacją wytarzania pary. 
- zakup i montaż urządzenia odwróconej osmozy do RO dla Stacji Dializ 
- modernizacja Oddziału Neurochirurgii 
- zakup sprzętu medycznego m.in. sonda przez przełykowa, chłodziarka, aparat usg, 

aparat do badań neurologicznych EMG, myjka dezynfektor. 
- zakup sprzętu niemedycznego: sprzęt komputerowy, myjnia tunelowa 
- powiększenie terenu parkingu 
- dofinansowanie oprogramowania komputerowego do postprocessingu obrazowania 

mózgu – Telestroke. 
- dofinansowanie zakupu aparatu rtg z ramieniem C 
- zakup aparatu USG  
- zakup sprzętu – urządzenie do dekontaminacji  



 
 

Dyrektor Szpitala omawiała przy okazji każdego spotkania Rady Społecznej kwestie 
dotyczące koronawirusa  i sytuacji Szpitala w obliczu tego problemu. 
Na bieżąco były podejmowane konieczne działania, poczynając od zabezpieczenia 
pomieszczenia do dekontaminacji na terenie SORu, zwiększenia zestawów płynów do 
dezynfekcji na korytarzach, procedury postępowania z pacjentem z podejrzeniem COVID-19 
na SOR, wyposarzenia w kombinezony ochronne itp. oraz stworzenia oddziału 
Obserwacyjno-Zakaźnego, który w tej chwili składa się z dziewięciu łóżek, w tym jednego 
łóżka intensywnej terapii. Ta ilość na chwilę obecną nie zaspokaja potrzeb, na SOR 
przebywają pacjenci ze stwierdzonym zakażeniem Covid-19. 
 
Sytuacja w Szpitalu jest dynamiczna, na bieżąco podejmowane są decyzje mające na celu 
przystosowanie działań i procedur do zmieniających się – zwiększających z powodu 
pandemii, potrzeb.  
 
Starosta Powiatu w porozumieniu z Gminą Grodzisk Mazowiecki zdecydował o przesunięciu 
środków, aby wesprzeć potrzeby Szpitala, a gminy powiatu, w miarę swoich możliwości 
udzieliły wsparcia finansowego. Podkowa Leśna przekazała zgodnie z uchwałą kwotę 55 
tys. zł. na zakup kardiomonitorów. 
 
Planowane jest stworzenie drugiego punktu pobrań, przeznaczonego dla personelu oraz 
pacjentów planowych, oraz wymiana namiotu punktu pre-triage na specjalnie zamówiony 
kontener aby poprawić warunki, zwłaszcza w okresie zimy.  
 
Szpital cały czas zmaga się również z niedoborem personelu, w związku z nakładanymi 
decyzjami o kwarantannie lub izolacji i zwolnieniach lekarskich.  
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy poinformowała szpital o możliwości zakupu łóżek 
szpitalnych dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego. 
 
Nie trzeba zaznaczać, że rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii Covid-19, zwłaszcza w 
placówkach medycznych, dlatego szczególne uznanie należy się instytucjom i osobom, 
które z tą wyjątkową sytuacją musiały i muszą się mierzyć w codziennej pracy, niosącym 
pomoc chorym, ale także tym, którzy swoją postawą i decyzjami wspierali działania na rzecz 
przeciwdziałania pandemii i łagodzenia jej skutków.  
 
 
Z Poważaniem, 
Anna Olejniczak - Siara 
 
 


