Protokół Nr 16/2020
z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Cielądz
w dniu 14 sierpnia 2020 roku.

Radni obecni na posiedzeniu wspólnym Komisji - zgodnie z listami obecności załączonymi do
protokołów poszczególnych Komisji.
Punkt 1.
Posiedzenie wspólne Komisji rozpoczęło się o godzinie 16:30 w sali Starostwa Powiatowego
w Rawie Mazowieckiej. Oprócz członków poszczególnych Komisji w posiedzeniu brali udział:
1. Paweł Królak

- Wójt Gminy Cielądz

2. Małgorzata Leszczyńska

- Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Punkt 2.
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Informacja Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej na temat zrealizowanych w Szpitalu
inwestycji oraz planów i założeń na przyszły okres.

4.

Sprawy różne.

5.

Zamknięcie posiedzenia.

Do porządku posiedzenia nikt nie zgłosił uwag.
Punkt 3.
Następnie przystąpiono do realizacji tematu dotyczącego informacji Dyrektora SPZOZ
w Rawie Mazowieckiej na temat zrealizowanych w Szpitalu inwestycji oraz planów i założeń na
przyszły okres.
Głos zabrała Dyrektor Szpitala Małgorzata Leszczyńska. Podziękowała za pomoc
finansową udzieloną w ubiegłym roku przez Gminę Cielądz i pozostałe gminy z Powiatu
Rawskiego, za którą mógł Szpital zakupić sprzęt. Zaznaczyła, że ciągle są czynione działania,
w kierunku poprawy warunków, które na pewno są przez pacjentów zauważalne. Stwierdziła, że
nie tylko prosi o pomoc finansową, lecz również sami angażują się w różne przedsięwzięcia, by
móc zwiększyć zakres i jakość usług. Malują sukcesywnie wszystkie korytarze, gabinety,
poradnie, kupują sprzęt z własnych środków. Udało im się utworzyć konto przy Fundacji, która
pomaga zbierać środki - szczególnie na drogi sprzęt. Przystąpili też do programów
profilaktycznych, przejęli w struktury Szpitala laboratorium, co jest dla nich dużym

wydarzeniem, gdyż zawsze była to jednostka zewnętrzna i generowała dużo kosztów za badania,
a poza tym jest teraz łatwiej i wszyscy są zadowoleni z tej zmiany. Oznajmiła, iż starają się
w wspólnie z Burmistrzem Miasta o środki na zakup stołu operacyjnego. W zakresie potrzeb
poinformowała, iż konieczne jest wyremontowanie oddziału interny, gdyż jest w tym zakresie
zalecenie SANEPID-u, ale wymaga ten remont dużych nakładów, gdyż nie tylko pomalowanie,
ale też wymiana drzwi na szersze, podwieszenie sufitu z uwagi na widoczne rury i jest to
nieestetyczne. Stwierdziła, iż ma nadzieję, że własnymi siłami uda im się to zrobić. Oznajmiła, iż
jedną z wielu rzeczy, które chce zrobić to jest chęć poprawienia pacjentom warunków poprzez
zakup dla nich nowych, wygodnych łóżek. Są one drogi, gdyż najbardziej zwyczajne,
nieautomatyczne to koszt min. 4 tys. zł, a im bardziej profesjonalne to koszt nawet 12 tys. zł.
Dlatego ma prośbę o pomoc finansową na ten cel, z którą to prośbą wystąpiła już do wszystkich
samorządów. W zależności od tego, ile uda się pozyskać tych środków, to będą zakupione łóżka
na jeden lub dwa oddziały. Żeby wymienić wszystkie łóżka należałoby posiadać oko 150 tys. zł.
Wójt Gminy zapytał, czy Pani Dyrektor w piśmie do samorządów wskazywała kwotę,
jaką chciałaby otrzymać.
Pani Dyrektor oznajmiła, iż nie wyznaczała żadnej kwoty, lecz stwierdziła, że byłoby
przyjemnie, gdyby każdy samorząd przeznaczył jakąś sumę.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oświadczyła, że jeśli Wójt i Skarbnik Gminy
wygospodarują w budżecie środki na ten cel, to sądzi, że radni pozytywnie ten wniosek
zaakceptują. Dodała też, że z własnego doświadczenia widzi, że wiele pozytywnego zmieniło się
w szpitalu, min. sposób leczenia i podejście do pacjenta.
Dyrektor Szpitala stwierdziła, iż starają się jak mogą, by zmienić ten zły wizerunek, który
był wcześniej na temat szpitala. Podała przykład, że teraz w dobie koronawirusa przybywają do
Szpitala pacjenci z różnych dalszych miejscowości i nawet dużych miast, gdyż dowiadują się że
tutaj można zrobić badania laboratoryjne i inne badania, a pobliskie przychodnie są pozamykane.
W dalszej części posiedzenia dyskutowano nad trudną sytuacją pacjentów w związku z
epidemią.
Pani Dyrektor na zapytanie radnej Ewy Kwiatkowskiej-Kielan o zakupiony z
dofinansowania sprzęt poinformowała, iż jest to autoklaw, czyli wysokospecjalistyczny sprzęt,
który pozwala wysterylizować w bardzo wysokiej temperaturze wszystkie narzędzia w szpitalu.
Jest to bardzo ważny sprzęt, a zwłaszcza teraz. Wożenie sprzętu do sterylizacji do szpitali
w Łodzi i było to bardzo kosztowne i uciążliwe.
Punkt 4.
W sprawach różnych nie podjęto tematów.

Punkt 5.
Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 17:00 zamknięte zostało wspólne
posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Iwona Machnicka

