
Protokół nr VIII/15 

nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Mińskiego 

w dniu 2 września 2015 r. 

 

 

Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu.  

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Prezentacja osoby wyłonionej w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego 

w konsekwencji Uchwały Nr VI/43/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania 

Komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. 

3. Wystąpienie specjalistyczne dotyczące rachunkowości i kontroli zarządczej w podmiotach 

leczniczych. 

4. Prezentacja kierownictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej                    

w Mińsku Mazowieckim w zakresie dotyczącym zarówno bieżących potrzeb 

wynikających z procesu inwestycyjnego, jak również konieczności restrukturyzacji 

zasobu infrastrukturalnego jednostki. 

5. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w zakresie dotyczącym realizacji procesu 

inwestycyjnego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku 

Mazowieckim. 

6. Informacja Zarządu na temat harmonogramu realizacji i sposobu finansowania procesu 

inwestycyjnego oraz restrukturyzacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. 

7. Opracowanie planu działań w zakresie rozwoju Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, jego finansowania oraz polepszenia jakości 

świadczenia usług medycznych w powiecie mińskim. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

 

Ad. 1 

 

Przewodniczący Rady, pan Daniel Milewski, otworzył VIII sesję Rady Powiatu 

Mińskiego, a następnie powitał radnych i gości. Stwierdził obecność 18 radnych, co wobec 

ustawowego składu Rady, stanowi wymagane quorum. Powiedział, że na to spotkanie 

przybyła również pani Krystyna Pawłowicz Poseł na Sejm RP, która poprosiła o udzielenie jej 

głosu. 

Pani Krystyna Pawłowicz Poseł na Sejm RP podziękowała związkowcom szpitala za 

trud podjęty przeciwko partnerstwu publiczno-prywatnemu. Powiedziała, że zwróciła się na 

prośbę związkowców do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który interweniował w sprawie 

niedopuszczenia do prywatyzacji tego szpitala, ponieważ działania powiatu na rzecz 

partnerstwa były bardzo zaawansowane. Interwencje okazały się skuteczne i Rada Powiatu 

wycofała się z kolejnych etapów tego procesu, za co podziękowała radnym. ‘ 

Przybyło 3 radnych.  

 

 

 



  

Ad. 2 

 

Wicestarosta poinformował, że Zarząd Powiatu powierzył pełnienie funkcji dyrektora 

SPZOZ w Mińsku Mazowieckim z dniem 1 września 2015 r. panu Arturowi Więckowskiemu, 

którego następnie przedstawił.  

 

Ad. 3 
 

Pani dr Wioletta Baran Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie zaprezentowała zasady rachunkowości i kontroli 

zarządczej w podmiotach leczniczych, a wśród nich problemy i ograniczenia możliwości 

finansowej samorządu i szpitali w odniesieniu do konieczności dostosowania szpitala 

powiatowego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.  

Radny Leonard Zdanowicz powiedział, że przychodząc na nadzwyczajną sesję 

oczekiwał informacji o możliwych nowych źródłach, z których można pozyskiwać środki na 

szpital. Obecna sytuacja SPZOZ oraz forma kredytowania inwestycji jest znana Zarządowi            

i radnym.  

Pani dr Wioletta Baran powiedziała, że przedstawia fakty na temat szpitala, bo prosili 

ją o to pracownicy SPZOZ, na podstawie dostępnych jej danych. Dalsze decyzje będą 

podejmować władze powiatu i pracownicy szpitala proszą o informacje dotyczące tych 

decyzji, ponieważ zależy im na miejscu pracy. 

 

 Ad. 4 

 

Pan Artur Więckowski dyrektora SPZOZ wraz z ordynatorami poszczególnych 

oddziałów szpitalnych oprowadzając radnych dokonał prezentacji szpitala, wskazując obecnie 

prowadzące inwestycje na terenie szpitala i zakres przyszłych potrzeb w zakresie remontów             

i inwestycji. Dyrektor poinformował, że modernizacja SP ZOZ obejmuje budowę pawilonu 

(etap IV wraz z wyposażeniem), modernizacja szpitala, modernizacja Przychodni Lekarskiej 

przy ul. Kościuszki. W I i II etapie budowy pawilonu wykonano stan surowy zamknięty 

budynku wraz z wykonaniem termomodernizacji i elewacji budynku. W bieżącym roku 

wykonany jest III etap w ramach którego zostaną wykonane instalacje elektryczne, sanitarne, 

tynki i posadzki. W IV etapie planuje się wykonać wszystkie prace wykończeniowe wraz z 

niezbędnym wyposażeniem, które jest na stałe montowane do stropu wraz z 

zagospodarowaniem terenu wokół pawilonu. Poniesione nakłady to kwota 3 526 047,65, 

planowane do poniesienia w 2015 r. – 1 364 840 zł. oraz planowane do poniesienia w 2016 r. 

wraz z wyposażeniem sal operacyjnych i sterylizacji – 10 mln zł. Modernizacja szpitala 

podzielona została na cztery etapy w latach 2015-2019. W  zakres tego projektu wejdzie 

przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku głównego część nowa z 

łącznikiem i część stara z kaplicą. Zostaną wymienione wszystkie instalacje sanitarne, 

elektryczne, gazowe, wymienione posadzki i nowe tynki, a głównym celem tej modernizacji 

jest dostosowanie szpitala do wymogów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2012 

roku. Modernizacja Przychodni Lekarskiej została podzielona na III etapy na latach 2016-

2018.  Przebudowa ma na celu doprowadzenie obiektu do zgodności z obowiązującymi 

przepisami oraz do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2012 roku.  Modernizacja 

obejmuje wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Dyrektor przedstawił 

harmonogram realizacji planowanych inwestycji: budowa pawilonu etap IV (procedura 

przetargowa – grudzień 2015/styczeń 2016, okres realizacji – luty/grudzień 2016), 

modernizacja szpitala (procedura przetargowa - wrzesień/październik 2015, okres realizacji – 



  

marzec/sierpień 2016), modernizacja przychodni lekarskiej (procedura przetargowa – 

styczeń/luty 2016, okres realizacji – marzec/październik 2016).  

Dyrektor następnie udzielił odpowiedzi na pytania zadane na poprzedniej sesji Rady. 

Powiedział, że na koniec 2014 r. kwota utworzonej rezerwy na odszkodowanie wynosiła 

1 143 992,60 zł., na dzień 30.06.2015 r. – 374 947,05 zł. Wydatki z tytułu wypłaconych w 

2015 r. rent, odszkodowań i zadośćuczynień to 794 396,97 zł., w 2014 r. – 92 444,64 zł. 

Obecnie są 4 sprawy sądowe w toku: 3 sprawy z 2004 r. (rodzina bliższa i dalsza), 1 sprawa z  

2014 r.  Następnie przedstawił zestawienie skarg pacjentów w 2014 r. i w I półroczu 2015 r., 

a także podsumowanie ankiety satysfakcji pacjentów ambulatoryjnych SPZOZ, w tym 

wnioski i propozycje pacjentów. 

Radny Andrzej Pieniak zapytał, czy Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca 100% 

nadwykonań i czy szpital zabiega o to.  

Pan Artur Więckowski wyjaśnił, że NFZ zwraca 100% nadwykonań w zakresie 

onkologii, noworodków i dzieci, intensywnej terapii. Zwrócił uwagę, że w szpitalu mińskim 

największe obłożenie jest na oddziale wewnętrznym, ale tam wartość kontraktu i punktacja 

tych świadczeń nie jest wysoka. Punktacja NFZ jest też często zmieniana, a w tym roku NFZ 

nie zezwala na przesunięcia z tych oddziałów, gdzie kontrakt nie będzie wykonany. Obecnie 

nadwykonania wynoszą ponad 1 mln zł. Roszczenia szpitala z ubiegłych lat to 1,5 mln zł. i 

nie uległy jeszcze przedawnieniu. 

Radny Adam Laskowski jako przedstawiciel wnioskodawców zwołania sesji 

nadzwyczajnej powiedział, że celem było skonfrontowanie radnych ze stanem rzeczywistym 

szpitala oraz spotkanie z pracownikami placówki, ponieważ po decyzji o zaprzestaniu 

partnerstwa publiczno-prywatnego trzeba podjąć kolejne decyzje o kierunkach działania 

szpitala i źródłach sfinansowania koniecznych inwestycji i remontów. 

Wiceprzewodnicząca Anna Czyżewska zwróciła się do dyrektora o wykonanie w 

ciągu tygodnia lub dwóch drobnych napraw widocznych na zdjęciach zamieszczonych w 

prezentacji (zaszpachlowanie dziury w ścianie, montaż deski sedesowej i baterii).  

Dyrektor przyjął uwagę. 

Radny Leonard Zdanowicz powiedział, że po przedstawieniu tych informacji przez 

dyrektora, Zarząd Powiatu powinien przedstawić radnym propozycje dalszych działań. 

Stwierdził, że troska o pracowników zawsze była.  

Radny Zbigniew Grzesiak stwierdził, że należy określić dokładnie kierunki rozwoju 

szpitala, w szczególności sprecyzować jakie usługi docelowo ma świadczyć szpital i w jakiej 

wielkości. Poprosił o przygotowanie dla radnych informacji o cząstkowych zadaniach, 

finansowaniu oraz okresie, w którym to będzie realizowane, a także jak będzie przebiegał 

remont oddziałów (zakres prac i przenoszenie pacjentów szpitala do innych sal). Zwrócił 

uwagę, że w wielu szpitalach przychodnie specjalistyczne są powiązane z oddziałami 

szpitalnymi i jest przełożenie specjalisty na pacjenta czekającego na poradę. W mińskim 

SPZOZ poradnie specjalistyczne i oddziały szpitalne funkcjonują oddzielnie.  

Wiceprzewodniczący Ireneusz Piasecki powiedział, że był urażony wypowiedzią 

pani dr Baran, która stanęła w obronie pracowników placówki, ponieważ dla Rady Powiatu 

od pierwszego spotkania w sprawie restrukturyzacji SPZOZ zawsze sprawy pracownicze były 

najważniejsze i kluczowe w negocjacjach z potencjalnymi partnerami prywatnymi.  

 

Ad. 5 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Grzesiak poinformował, że Rada 

Powiatu nie przewidziała w planie kontroli Komisji Rewizyjnej kontroli w SPZOZ w Mińsku 

Mazowieckim. Komisja Rewizyjna zaplanowała odwiedzenie w trakcie całej kadencji 

wszystkich jednostek powiatowych i wyznaczyła na 2015 r. wizytę w trzech placówkach 



  

powiatowych i wśród nich był również szpital. Trzech członków komisji zapoznało się ze 

stopniem realizacji inwestycji budowy bloku operacyjnego.  

 

Ad. 6 

 

Starosta pogratulował panu Arturowi Więckowskiemu wyboru na stanowisko 

dyrektora SPZOZ. Poinformował, że po podjęciu uchwały przez Radę o odstąpieniu od 

partnerstwa publiczno-prywatnego na posiedzeniu Zarządu dyrektor został poproszony o 

przygotowanie harmonogramu dochodzenia do standardów SPZOZ. Dziś ten materiał został 

zaprezentowany, ale Zarząd poprosił jeszcze o informację na temat programu 

pozainwestycyjnego, który jest oczywiście powiązany z inwestycjami. Pełny materiał 

zostanie przedstawiony radnym w najbliższym czasie. Zarząd będzie proponował, aby 

finansowanie poprowadzić częściowo ze środków własnych szpitala i powiatu, a część z 

kredytu zaciągniętego przez powiat, przy jednoczesnym częściowym ograniczeniu inwestycji. 

Poinformował, że w latach 2011 – 2015 powiat przeznaczył 12 544 tys. zł. na szpital na 

wydatki majątkowe. Starosta odniósł się do wypowiedzi dotyczącej zakończonego 

partnerstwa publiczno-prywatnego, prostując, że proces ten jeszcze się nie zakończył, co 

prawda, żaden podmiot nie zgłosił roszczeń, ale nie jest rozwiązana umowa z firmą 

konsultingową, która otrzymała zapłatę za I etap. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie z 

firmą w sprawie negocjacji dotyczących rozliczenia i rozwiązania umowy. 

 

Ad. 7 

 

Radny Adam Laskowski przedstawiciel wnioskodawców zwołania tej sesji 

zaproponował, aby plan działań w zakresie rozwoju SP ZOZ, który ma być w najbliższym 

czasie przedstawiony był uzgodniony z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych. Zaprosił do 

pracy z Komisją wszystkie zainteresowane osoby. 

Radny Leonard Zdanowicz poprosił, aby radni wraz ze zwołaniem takiej sesji 

otrzymali również dostępne materiały, a także byli informowani o tematach przygotowanych 

prelekcji. 

 

Ad. 8 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad, pan Daniel Milewski zamknął VIII sesję Rady 

Powiatu Mińskiego.  
 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 


