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Protokół Nr XXXII/l 3
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 maja 2013 roku

XXXII sesja Rady Powiatu Nowodworskiego
Ośrodka Kultury przy ul. Paderewskiego lA.

odbyła się w siedzibie Nowodworskiego

Ad. 1
Sesję o godz. 1000 otworzył, wypowiadając formułę - otwieram obrady XXXII sesji
Rady Powiatu Nowodworskiego - p.Mariusz Łaszuk przewodniczący Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 13
Radnych - statutowy skład Rady 19 Radnych (nieobecni: p.Kazimierz Drabik, p.Sebastian
Kozak, p.Katarzyna Kręźlewicz, p.Barbara Markowicz, p.Henryk Mędrecki, p.Adam
Szatkowski).
P.Przewodniczący Rady przywitał Radnych, Zarząd Powiatu na czele z p.Krzysztofem
Kapustą - starostą, przybyłych gości: p.Zbigniewa Kończka - dyrektora Nowodworskiego
Centrurn Medycznego, p.Ahmeda Jadou - zastępcę dyrektora ds. medycznych NCM,
Ordynatorów, Lekarzy poszczególnych Oddziałów NCM, p.Jacka Kowalskiego - burmistrza
Nowego Dworu Maz., p.Antoniego Kręźlewicza - wójta Gminy Czosnów, przedstawicieli
innych gmin naszego powiatu, pozostałych przybyłych gości, p.Jacka Nieściora przedstawiciela Kancelarii Prawnej oraz panie z Biura Rady.
P.Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Zarządu z
dn. 16.05.13r. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad. 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

P.Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad XXXII sesji tj.:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Informacja Dyrektora Nowodworskiego Centrurn Medycznego na temat działalności
NCM oraz planowanych w najbliższym okresie inwestycjach.
Przedstawienie problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem
szpitala
(wystąpienia ordynatorów wybranych oddziałów).
Informacja Starosty Nowodworskiego
o możliwościach finansowego wsparcia
Nowodworskiego Centrum Medycznego przez Powiat Nowodworski.
Uchwała w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu środków na wniesienie
wkładu własnego w przypadku otrzymania przez Nowodworskie Centrum Medyczne
dofinansowania projektu "Profesjonalna opieka medyczna od poczęcia do późnej
starości poprzez modernizację Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i utworzenie
Oddziału Geriatrycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym".

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie sesji.
Nie zgłoszono wniosków do proponowanego porządku obrad, p.Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie jego przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 13 głosami za, przyjęła porządek obrad
XXXII sesji.
Ad. 3
P.Przewodniczący Rady stwierdził, że dzisiejsza sesja będzie miała formułę debaty.
Poprosił o zabieranie głosu oraz krótkie i rzeczowe wypowiedzi. Dodał, że temat sesji jest
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bardzo ważny dla naszego powiatu, jest to punkt przełomowy w naszym powiecie. Problem
rozbudowy szpitala, w tym oddziału geriatrycznego jest uzależniony również od decyzji Rady
Powiatu i mieszkańców.
Ad. 4
Głos zabrał p.Zbigniew Kończak - dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego,
który przedstawił informację na temat działalności NCM oraz planowanych w najbliższym
okresie inwestycjach - zał. nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad.5.
W tym punkcie porządku obrad, jako pielwsza głos zabrała p.Jolanta Niesiobędzkaordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Na wstępie zaznaczyła, że chciałaby
wskazać na problemy personelu medycznego, z jakimi borykają się na co dzień, obawami o
przyszłość placówki. Szpital działa w oparciu o ustawę o działalności leczniczej, jest również
zobowiązany do przestrzegania szeregu innych przepisów, między innymi musi spełnić
określone warunki, aby móc kontraktować świadczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
W swojej wypowiedzi chciałaby skupić się na intensywnej terapii, wprawdzie niewielkiej
części szpitala, ale ogniskującej w sobie wszystkie najtrudniejsze przypadki medyczne
pojawiające się w szpitalu. Aby NFZ mógł zakontraktować świadczenia tzw.ostrodyżurowe
szpital musi mieć zabezpieczone miejsca w oddziale intensywnej opieki medycznej. Nie
można leczyć ciężko chorych ludzi nie mając odpowiedniego zabezpieczenia medycznego.
Jest to również bezpieczeństwo wykonywania pracy przez personel medyczny. Podejmując
decyzje leczniczo-terapeutyczno-diagnostyczne
lekarz musi robić to uczciwie w stosunku do
pacjenta, jak i do siebie. Lekarzy obowiązują zasady - wytyczne formułowane przez krajowy
nadzór medyczny określonej specjalizacji. W przypadku ewentualnych powikłań, spraw
roszczeniowych, lekarze, między innymi, oceniani są przez sądy lekarskie, które biorą pod
uwagę wszystkie wytyczne i ustawy.
P.Niesiobędzka podkreśliła, że w szpitalu musi funkcjonować oddział intensywnej terapii. W
przypadku naszego szpitala jest on utrzymywany przez inne oddziały szpitalne, ponieważ
świadczenia w intensywnej terapii nie mogą być zakontraktowane, gdyż oddział nie spełnia
warunków narzuconych rozporządzeniem z 20 grudnia 2012r. w sprawie standardów
postępowania w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących
działalność leczniczą. Nie są spełnione warunki lokalowe (za mała powierzchnia) oraz
sprzętowe. Fakt niemożności zakontraktowania tej działalności przynosi straty dla szpitala, bo
pacjenci i tak są leczeni.
Wymienione rozporządzenie dopuszcza do 2016 roku czas na przystosowanie do aktualnie
obowiązujących wytycznych. Wiąże się to z dużymi kosztami, jest to bardzo kosztowny
oddział, jeśli chodzi o wyposażenie. Wytyczne mówią, że na jedno stanowisko intensywnej
terapii potrzeba 6 pomp strzykawkowych. Aby istnienie oddziału miało sens muszą być, co
najmniej 4 stanowiska. Potrzebne są monitory, urządzenia do pomiaru rzutu serca, urządzenia
do leczenia aortozastępczego, urządzenia do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Te
urządzenia potrzebne są do zakontraktowania usług z NFZ. Może być zagrożenie, że w
przypadku niespełnienia wymogów do 2016 roku, NFZ odmówi kontraktu na pozostałe
jednostki szpitalne. Od p.Dyrektora NCM uzyskali informacje, że w 2011 roku budżet
inwestycyjny wynosił ok. 11% przychodów szpitala, a w 2012 wynosił 17-18%.
Równie bolesnym tematem jest uposażenie pracowników, niezmieniające się od wielu lat.
Nawet w pewnym momencie p.Dyrektor musiał wycofać się z pewnych przywilejów, czyli de
facto dochody pracowników spadły.
P.Niesiobędzka powiedziała, że kontrakt z NFZ jest mniejszy, inwestycje większe, a
wynagrodzenia nie ulegają zmianie, inwestycje pokrywane są dochodami szpitala. Natomiast,
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to powiat, jako organ założycielski jest zobowiązany do inwestowania w ten szpital. Musi być
postawione pytanie, czy Państwo chcą mieć szpital w swoim powiecie? Odpowiedź musi być
już w tej chwili, żeby do 2016 roku zdążyć przygotować szpital do wymagań i warunków
narzuconych ustawami.
Następnie głos zabrała p.Elżbieta Matuszewska - ordynator Oddziału Dziecięcego i
Noworodkowego, powiedziała, że oddział ten powiązany jest z Oddziałem Ginekologiczno Położniczym, który jako jedyny w szpitalu nie był remontowany. Sale są wieloosobowe,
wspólna toaleta na korytarzu. Warunki są trudne, a kobiety udające się do porodu mogą
wybrać szpital, w którym będą rodzić i to robią. Personel pracuje bardzo dobrze, ale warunki
odstraszają ewentualne pacjentki. W naszym szpitalu systematycznie od 2011 roku spada
liczba urodzeń, ok. 30% mniej urodzeń. Oddział jest usytuowany na pierwszym piętrze, jego
remont w tym miejscu wiązałby się z dużym nakładem, burzeniem ścian. P.Dyrektor
przygotował plan nadbudowy szpitala i umieszczenia tam Oddziału Ginekologiczno Położniczego. Bez pomocy ze strony Starostwa tej inwestycji nie będzie i w konsekwencji
być może również tego Oddziału. Nasz szpital jest powiatowym i przynajmniej powinny w
nim funkcjonować cztery oddziały, czyli: ginekologiczno - położniczy z noworodkami,
chirurgiczny,
internistyczny,
dziecięcy. Sprawa jest bardzo pilna, bez decyzji o
dofinansowaniu
ze strony powiatu jest zagrożenie, że tego oddziału nie będzie.
P.Matuszewska dodała, że Oddział Noworodkowy, który jest ściśle powiązany z Oddziałem
Ginekologiczno
- Położniczym jest wyposażony w naj nowszy sprzęt do obsługi
noworodków, nabyty dzięki Dyrekcji i staraniom lekarzy.
Z kolei p.Jerzy Szubski - ordynator Oddziału Chirurgicznego powiedział, że wszystko
co miało być powiedziane na temat sytuacji szpitala, poza SOR -em, który również wymaga
dużo pracy i dofinansowania, zostało powiedziane. Po 25 latach kontaktów zawodowych,
pracy w Nowym Dworze Maz. Może powiedzieć, że ten szpital w tym czasie nie miał takiej
Dyrekcji, jak obecna. Nie poczyniono takich rozwiązań, które zmieniałyby wizerunek szpitala
w okresie od 1989r. Na posiedzeniu Rady Społecznej, Dyrekcja przedstawiła plan rozwojowo
budżetowy na rok bieżący. Jest plan, są szanse, potrzeba pieniędzy. Zwrócił się do wszystkich
z prośbą o rozwagę w imieniu wszystkich pracowników NCM i pacjentów. Dodał, że każdy z
nas może znaleźć się w potrzebie, stać się pacjentem i potrzebować pomocy.
P.Ahmed Jadou - zastępca dyrektora ds. medycznych NeM zabrał głos w sprawie
planowanego oddziału geriatrii. Przypomniał, że cały czas jest problem z funkcjonowaniem
Oddziału Wewnętrznego. Na tym Oddziale przebywają pacjenci potrzebujący pomocy
paliatywnej lub geriatrycznej. Obecnie jest szansa uruchomienia w naszym szpitalu Oddziału
Geriatrycznego, sąna to środki do pozyskania, a na terenie Województwa Mazowieckiego nie
ma takiego oddziału. P. Wojewoda w rozmowie zadeklarował pomoc w rozwoju oddziału
geriatrycznego. Leczenie pacjentów na takim oddziale jest opiekuńczo - zachowawcze i
specjalistyczne. Na terenie Powiatu Nowodworskiego i Legionowskiego funkcjonują domy
opieki, skąd pacjenci trafiają do naszego szpitala. Zamiast leczenia 4-7 dniowego jest nawet
miesięczne. P.Jadou dodał, że każdy z nas w pewnym czasie osiągnie taki wiek, w którym
będzie potrzebował opieki geriatrycznej.
P.Przewodniczący Rady stwierdził, że p.Dyrektor wypowiedział bardzo istotne słowa,
że jest pewne, że wszyscy będziemy kiedyś starzy. Warto podjąć działania, aby nasz szpital,
jako jedyny na Mazowszu posiadał oddział geriatryczny.
Ad. 6
Głos zabrał p.Krzysztof Kapusta - Starosta Nowodworski; na wstępie podziękował
obecnym za poświęcenie czasu tak ważkiej sprawie, jaką jest Nowodworskie Centrum
Medyczne. Większość ma orientację, że znaleźliśmy się w miejscu ekonomicznym,
technologicznym rozwoju tej placówki, które nakłada na nas konieczność podjęcia decyzji,
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być może nawet istotniejszej, niż podejmowane były w roku 2008-2009, kiedy to spłacane
były duże zobowiązania finansowe. Należy zastanowić się, co możemy wspólnie zrobić.
Zarząd przygotował na dzisiejszą sesję propozycję rozwiązania. To, co przekazali
przedstawiciele NCM, Zarząd wiedział już dużo wcześniej i bardzo długo przygotowywał się
do tego spotkania, wiadome było, że ten moment musi przyjść.
Projekt dotyczący geriatrii jest nowatorski w skali województwa mazowieckiego, jak również
w skali dużej części naszego kraju. \V przypadku naszego szpitala dodatkowo pozwoli na
lepszą pracę na obecnie "przeładowanym" oddziale wewnętrznym i mniejszą liczbę osób
leczonych na SOR-rze. Realizacja tego rozwiązania spowoduje, że będziemy mieli
nowoczesną placówkę, spełniającą stawiane wymagania. Przygotowywany projekt nie
rozwiązuje wszystkich problemów, rozwiązuje te największe. Istnieje możliwość pozyskania
dofinansowania w 80%, co oznacza konieczność zabezpieczenia z naszej strony 20%, co jest
bardzo dużo, wziąwszy pod uwagę naszą sytuację finansową. Zarząd zaproponował realizację
tej inwestycji przez podjęcie uchwały. Naszym kosztem jest rezygnacja ze wszystkich
inwestycji powiatowych w latach 2014-2016 wpisanych w wieloletni plan inwestycyjny. Na
dzisiejszym posiedzeniu Komisji Finansów szukano rozwiązań, które w pewnym stopniu
ograniczą niemożność realizacji przez powiat planowanych inwestycji.
Pod uwagę brana była sytuacja ekonomiczna NCM, jego 30 milionowy budżet oraz 50
milionowy budżet powiatu z jego wydatkami. Z tych analiz wynika, że NCM jest w
zdecydowanie lepszej sytuacji finansowej, niż powiat. Z tym większą odpowiedzialnością
należy podejść do uchwały, która została przygotowana na dzisiejszą sesję. P.Starosta dodał,
że za pośrednictwem p.Przewodniczącego Rady zaproszeni zostali na sesję Rady Powiatu
przedstawiciele Gmin, gdyż szpital jest wspólną sprawą ludzi mieszkających na terenie
naszego powiatu, uzupełnionych o kilka tysięcy osób mieszkających w Gminach Wieli szew i
Jabłonna z powiatu legionowskiego. Podjęcie uchwały będzie jedną z naj trudniej szych
decyzji, jaką będziemy podejmować. P.Starosta bardzo by chciał powodzenia projektu mimo
ograniczonego budżetu, nie będzie łatwo skorzystać z funduszy norweskich.
Głos zabrał p.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju, który powiedział, że w sytuacji, kiedy w wieloletnim planie finansowym
zaplanowanych zostało szereg inwestycji w tym drogowych i oświatowych, zabieranie z nich
i przekazywanie na szpital musi być pewną formą kompromisu. Projekt przedstawiony przez
Zarząd ma zaspokoić finansowanie 20% wkładu własnego do funduszy norweskich na kwotę
2.800tys.zł, a 14mln.zł ma zostać pozyskane przez NCM. Projekt zakłada, że w roku 2014
kwota 560tys.zł będzie współfinansowana przez Starostwo, w roku 2015 kwota 1.400tys.zł, w
roku 2016 kwota 840tys.zł. Kwoty te biorą się z pomniejszenia w wieloletnim planie
finansowym planowanych inwestycji.
P.Dudek poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Finansów złożył wniosek, aby
poszczególne kwoty ograniczyć do wysokości 500tys.zł z jednoczesnym zapewnieniem, że
jeżeli środki z funduszy norweskich nie zostaną pozyskane, to kwota 500tys.zł i tak zostanie
przekazana dla szpitala, gdzie oprócz proponowanej nadbudowy jest szereg bieżących spraw i
inwestycji, które trzeba w szpitalu wykonać. W momencie przyjęcia propozycji
zabezpieczenia z budżetu powiatu kwoty 1.500tys.zł będzie konieczność pozyskania jeszcze
kwoty 1.300tys.zł. Jednym z przykładów rozwiązania jest uzyskanie przez NCM z banku
promesy kredytowej. Kolejny pomysł, to promesa, ale później wsparta przez Gminy, które
zobowiążą się również do współfinansowania
tego projektu. Starostwo nie stać na
zapewnienie środków w wysokości 2.800tys.zł.
Głos zabrał p.Wacław Bodzak, który powiedział, że jest przedstawicielem lecznictwa
otwartego, kierownikiem paz w Zakroczymiu. Cieszy się, że wszyscy Radni widzą potrzeby
służby zdrowia i mają wolę działania, którą trzeba poprzeć pieniędzmi. Bardzo ważną rolę
pełni też lecznictwo otwarte. P.Bodzak podziękował za przeprowadzony remont przychodni
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w Zakroczymiu, który był przez wiele lat odkładany ze względów finansowych, czyli braku
pieniędzy. W szpitalu jest wiele bardzo ważnych problemów, podkreślonych przez
przedmówców, w tym problemy płac personelu w szpitalu, natomiast jest to problem również
dotyczący pracowników w przychodniach. Może to spowodować odchodzenie do innych
zakładów pracy. Zaczyna być już problem z lekarzami, średnim personelem medycznym i
diagnostykami. Zrobiono bardzo wiele w NeM, ale odbyło się to między innymi kosztem
pracowników, bo nie było podwyżek płac. Natomiast trzeba szukać rozwiązań koniecznych
dla poprawy warunków w szpitalu i całej placówce, jaką jest NCM, biorąc również pod
uwagę potrzeby pracowników.
Następnie głos zabrał p.Antoni Kręźlewicz - wójt Gminy Czosnów, który stwierdził,
że omawiany temat jest oczywisty, plany należy wprowadzić do realizacji i je wykonać. Po
otrzymaniu zaproszenia na sesję odbył rozmowę z p.Starostą, który przedstawił mu
zamierzenia. Rozmawiał również z Przewodniczącym Rady Gminy Czosnów jak również
Przewodniczącym Komisji i jednocześnie Członkiem Rady Społecznej przy NCM i uważa, że
samorząd powiatowy, samorządy gminne oraz NCM powinny zrobić wszystko żeby te
zamierzenia udało się zrealizować. Oczywiście rysują się też pewne pytania i obiekcje
związane z proponowanymi rozwiązaniami. Kilka dni temu w telewizji pokazywano w
województwie świętokrzyskim otwarty przez jeden z samorządów duży oddział geriatryczny,
współfinansowany
ze środków pomocowych.
Nie uruchomiono
oddziału, bo nie
zakontraktowano usług z NFZ z powodu braku pracowników. Zrobił się duży problem z
powodu konieczności zwrócenia dotacji. Omawiając temat należy myśleć całościowo, bo nie
chodzi tylko o pieniądze i budowę, ma nadzieję, że Dyrekcja NCM również w tej sprawie się
wypowie. Natomiast uważa, że wszyscy powinnyśmy uczestniczyć w realizacji tych planów.
Ma nadzieję, że włączą się również pozostałe samorządy gminne. P.Kręźlewicz powiedział,
że deklaruje wsparcie ze strony samorządu czosnowskiego. Zwrócił się do p.Starosty, że jest
nieodzowne spotkanie Zarządu Powiatu i wszystkich organów wykonawczych gmin, czyli
Wójtów i Burmistrzów. Należy wspólnie porozmawiać o szpitalu, drogach, oświacie, bo są to
sprawy, które powinny być wspólnie rozwiązywane. Kilkakrotnie już mówił, że takich
spotkań brakuje, bo na tak szerokim gremium i podczas debaty problemu nie uda się
rozwiązać. Musi to być przedyskutowane na forach wykonawczych.
Z kolei glos zabrała p.Bożena Paradzińska - mieszkanka Gminy Zakroczym, która
przypomniała, że szpital stał na granicy bankructwa. Obecnie nie ma takiego zagrożenia, za
co podziękowała szczególnie Bogu, że na to pozwolił, następnie Dyrekcji, Personelowi i
również Radzie i Zarządowi Powiatu. Szczególne podziękowania skierowała do p.Antoniego
Kręźlewicza, bo, jak się okazuje, jest jedynym wójtem w całym powiecie, odpowiedzialnym
człowiekiem reprezentującym mieszkańców. P'Paradzińska zwróciła uwagę, że wszyscy
możemy potrzebować pomocy lekarskiej i znaleźć się w szpitalu, dlatego należy bardzo
poważnie podejść do sprawy, a faktycznie jest kryzys i brakuje pieniędzy. Natomiast, jeżeli
będziemy działać razem, składać się nawet cząstkowo na naszą przyszłość, to uda się
osiągnąć cel. Był czas w historii naszego szpitala, że przygotowano już pismo z propozycją
przekazania szpitala Marszałkowi Województwa, żeby nie mieć problemów, ale te problemy
przecież dotyczą nas. Problem został podjęty, udało się, szpital się rozwija. P.Paradzińska
zwróciła się do personelu z prośbą o większą empatię wobec pacjentów. Dodała, że w czasie
obecnego kryzysu zapewne część szpitali upadnie, musimy wszystko zrobić, żeby nasz szpital
i nasz powiat pomimo trudności rozwijały się.
P.Alfred Dzwonek - przewodniczący
Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że w dniu wczorajszym obradowała komisja, która wszelkie
propozycje zgłoszone przez p.Dyrektora uznanała za oczywiste. Jest to kierunek, od którego
nie ma odwrotu, celem jest rozwój Nowodworskiego Centrum Medycznego dla dobra nas
wszystkich. Zgadza się z p.Mariuszem Dudkiem, że w obecnym czasie, przy tak trudnym
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budżecie powiat może zaoferować 1.500tys.zł w okresie najbliższych 3 lat. Uważa, że ten
ciężar wsparcia dla szpitala gminy również powinny wziąć na siebie. Wspólnie powinniśmy
zrobić wszystko, aby ten projekt się powiódł. P.Dzwonek w imieniu własnym i Komisji
podziękował Dyrekcji NCM za dotychczasowe osiągnięcia i życzył dalszych sukcesów.
p .Joanna Troińska powiedziała, że podobnie, jak na posiedzeniu Komisji Finansów,
spodziewali się uczestnictwa w sesji przedstawicieli gmin, niestety, jest jeden przedstawiciel.
P.Troińska zaproponowała, aby powrócić do pierwotnego założenia i uchwały przygotowanej
przez Zarząd i poddać ją pod głosowanie, a p.Radnych o przychylenie się do nich. Jeżeli uda
się wpłynąć na poszczególne samorządy gminne, aby wsparły to działanie, to sposób
dofinansowania będzie można zmienić.
P.Władysław Rocki - radny Gm. Czosnów wystosował apel do Radnych powiatu z
prośbą, żeby wpłynęli na swoich włodarzy i radnych gmin, aby nie tylko Czosnów był tą
gmina" która deklaruje, a w przyszłości jedyna" która współfinansuje. P.Rocki wrócił do
wcześniej zadanego pytania przez p.Kręźlewicza, a dotyczące geriatrii, czy było robione
jakieś rozpoznanie, co do przyszłej obsady lekarskiej.
Następnie głos zabrała p.Marianna Urbaniak - wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Zakroczym, na wstępie powiedziała, że nie wie dlaczego z sesji nie uczestniczy Burmistrz
Zakroczymia. Trudno jest jej w imieniu całej Rady składać deklaracje, natomiast do tej pory
Rada Gm.Zakroczym była bardzo przychylna szpitalowi i wielokrotnie, w miarę możliwości,
wspierała finansowo. P .Urbaniak zadeklarowała, że sprawozdanie przygotowane przez
p.Kończaka przedstawi na posiedzeniu Rady Gminy. Jest zdania, że Radni Gminy pozytywnie
odniosą się do propozycji finansowego współuczestnictwa w dalszych osiągnięciach Dyrekcji
szpitala.
p .Bogdan Ruszkowski poprosił o informacje, jaki jest terminarz, jeśli chodzi o sprawy
związane z przygotowaniem dokumentacji i złożeniem wniosku o dofinansowanie?
P.Zbigniew Kończak poinformował, że 15 marca pojawiła się dokumentacja dotycząca
możliwości aplikowania do tego projektu. Pierwszy termin był określony na 31 maja, został
przedłużony do 28 czerwca. NCM do złożenia wniosku aplikacyjnego potrzebuje ogólnego
rodzaju deklaracji ze strony Rady Powiatu. Potem będzie czas na rozmowy o proporcjach,
kto, ile, czy całość pokryje powiat, czy włączą się gminy i w jakim stopniu, jaki ma być
wkład finansowy NCM-u.
P.Agata Januszewska - sekretarz powiatu poinformowała,
że w przypadku
niezabezpieczenia
środków w budżecie powiatu nie będzie można złożyć wniosku
aplikacyjnego, jeżeli do dnia 28 czerwca NCM nie znajdzie innego źródła finansowania. Nie
mamy gwarancji, że NCM do proponowanej kwoty 1.500tys.zł w ciągu miesiąca uzbiera
brakującą kwotę. Beneficjent musi mieć zabezpieczony wkład własny, instytucja dysponująca
funduszami norweskimi nie będzie miała zastrzeżenia, z jakich źródeł NCM pozyska środki.
P.Grzegorz Szymański zadał pytanie, czy z tych środków będzie finansowany również
projekt, jeśli nie, to skąd będą pieniądze i ile będzie kosztował?
P.Starosta poinformował, że część nie jest uznawana w projekcie, natomiast projekty
branżowe sąjuż finansowane.
p .Zbigniew Kończak dodał, że pierwsza dokumentacja projektowa będzie kosztować
123tys.zł, z tego 120tys.zł zapewnia powiat, są to środki niekwalifikowane. Dokumentacja
wykonawcza, w przypadku zakwalifikowania, jest już uznawana i mieści się w kwocie na
którą się aplikuje.
P.Starosta poinformował, że w dyskusji na posiedzeniu Komisji Finansów wykazano
lepszą pozycję finansową NCM, niż powiatu. Mimo to Zarząd stanął na stanowisku, że
możemy wesprzeć ten projekt, natomiast kosztem inwestycji. Taka jest cena tej decyzji, przy
ustalaniu budżetu będzie to priorytetem.
P.Starosta podziękował za deklarację p.Wójtowi Gm. Czosnów.
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P.Grzegorz Szymański zwrócił uwagę, że podejmując projekt uchwały Zarządu
przygotowany na dzisiejszą sesję, należy mieć świadomość, co nas czeka. Nie zrobimy żadnej
inwestycji, nawet nie będzie pieniędzy na łatanie dziur na drogach. Uchwała na pewno
zostanie podjęta, zrobimy to dla dobra szpitala, dla dobra powiatu, ale nie powinnyśmy tego
zrobić, bo będzie to kosztem wszystkiego, w budżecie nie ma pieniędzy nawet na
proponowane wsparcie dla szpitala.
Ad. 6
W punkcie porządku obrad pn. Uchwała w sprawie zabezpieczenia w budżecie
powiatu środków na wniesienie wkładu własnego w przypadku otrzymania przez
Nowodworskie
Centrum Medyczne dofinansowania
projektu "Profesjonalna
opieka
medyczna od poczęcia do późnej starości poprzez modernizację Oddziału Ginekologiczno Położniczego
i utworzenie
Oddziału Geriatrycznego
w Nowodworskim
Centrum
Medycznym", jako pierwszy głos zabrał p.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych i Rozwoju. Poinfonnował o wniosku komisji, czyli w miejsce kwoty
2.800tys.zł wprowadzić kwotę 1.500tys.zł, w roku 2014 kwota 500tys.zł, w roku 2015 kwota
500tys.zł, w roku 2016 kwota 500tys.zł. Uzasadnieniem do tego jest fakt, że dysponujemy
budżetem 50mIn.zł, przy zadłużeniu w roku 2014 na kwotę 14.500tys.zł, w roku 2015
zadłużenie 11.700tys.zl, w roku 2016 zadłużenie 9mln.zł. Wskaźnik zadłużenia powiatu jest
dużo wyższy niż NCM, gdzie budżet to 30mln.zł, a zadłużenie 1.400tys.zł spłacane do 2020
roku. Należy pozostałą brakująca kwotę poszukać w samorządach gminnych. Zgadza się z
p.Kręźlewiczem, brakuje mu przygotowania ze strony Zarządu i p.Starosty, czyli przed
dzisiejszą sesją powinno odbyć się spotkanie z Burmistrzami i Wójtami i ustalenie, w jakich
wysokościach mogą partycypować w tych działaniach. Wkład własny może być z różnych
źródeł, nie tylko organu prowadzącego, może to być również promesa bankowa. Do wniosku
p.Dyrektor przedstawi 1.5mln.zł z tytułu wkładu własnego organu prowadzącego, a 1.3mln.zł
z promesy bankowej lub innych źródeł. 28 maja, w tym temacie, odbędzie się spotkanie ze
Starostą Legionowskim. Nie możemy zaciągać zobowiązań nie myśląc, co się będzie działo w
przyszłości.
P.Dudek dodał, że w przypadku niepozyskania środków z funduszy norweskich, kwota
500tys.zł w poszczególnych latach powinna trafić do NCM. Powinno to być ujęte w
protokole, że taka jest wola Radnych Powiatu.
P .Joanna Troińska w sprawie projektu Przewodniczącego
Komisji Finansów
powiedziała, że jest jak najbardziej właściwy, ale dzisiaj będzie głosowała przeciwko.
Priorytetem jest zapewnienie środków w określonym czasie. Również jest zdania, że jako
organ prowadzący nie powinniśmy finansować NCM-u, który jest samodzielnym zespołem
opieki zdrowotnej, taką nazwę nosił wcześniej. Natomiast dzisiaj jest to priorytet, a do debaty
o corocznym współfinansowaniu NCM-u powrócić w późniejszym terminie.
P .Bożena Paradzińska zaapelowała o wzięcie pod uwagę całości sumy wkładu
własnego, bo do końca czerwca Dyrekcji NCM prawdopodobnie nie uda się zebrać brakującej
kwoty 1.300tys.zł. Natomiast zaproponowana uchwała, na dzień dzisiejszy, jest tylko
deklaracją, dającą możliwość podjęcia kroków w kierunku pozyskania 14mln.zł. Nie zgadza
się z opinią p.Troińskiej, że jest to samodzielny zakład i sam powinien się finansować, wręcz
odwrotnie, samodzielny jest tylko pod względem leczenia. Budynki, cała inwestycja, jest
własnością powiatu. Ze środków NFZ nie można finansować inwestycji.
P .Maria Jarząbek uważa, że z terminu wyniku, że nie ma takiego pośpiechu, aby
uchwała budząca kontrowersje, musiała być dzisiaj podjęta. Planowana jest jeszcze sesja w
dniu 13 czerwca, czyli jeszcze przed 28 czerwca. P.Jarząbek w związku z informacjami
wcześniejszymi, że szpital będzie pracował również dla potrzeb lotniska modlińskiego, zadała
pytanie, czy były wykonane jakieś działania w kierunku Zarządu tej Spółki i wciągnięcia ich
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w sprawę inwestowania. P.Dyrektor mówił, że oddziały SOR i chirurgii urazowej powstałyby
pod kątem współpracy z lotniskiem, może również współpracy finansowej.
P.Antoni Kręźlewicz powiedział, że w pełni zgadza się z powyższą wypowiedzią.
Uważa, że jest jeszcze ponad miesiąc czasu. Nie jest najlepszym rozwiązaniem zabieranie
wszystkiego, co zostało wcześniej zaplanowane w inwestycjach. Należy spotkać się ze
wszystkimi Wójtami i Burmistrzami, zabrać deklaracje współfinansowania, również z
Powiatu Legionowskiego, Gm. Jabłonna. Ograniczyć wydatki Powiatu można do pewnej
granicy, a brakujące pieniądze znaleźć gdzie indziej.
P.Agata Januszewska - sekretarz powiatu zwróciła uwagę, że w przypadku deklaracji
wsparcia ze strony Gmin, będą potrzebne podjęte uchwały. Natomiast w przypadku
zaciągnięcia kredytu, to przy kwocie 1.300tys.zł, musi już być przeprowadzone postępowanie
przetargowe, bo koszty obsługi będą z pewnością większe niż 14tys.euro.
P.Ewa Kałuzińska - skarbnik powiatu powiedziała, że dla niej, jako skarbnika
propozycja Komisji Finansów jest bardziej "przyswajalna" niż ta zaproponowana w uchwale.
Natomiast rozumie intencje i potrzeby p.Dyrektora NCM związane z wnioskiem. Uważa, że
nawet wyrażenie zgody i kwoty wskazane w uchwale, czyli konstrukcję finansowania zawsze
można zmienić. Jeżeli okaże się, że gminy będą chciały partycypować mogą to robić na
zasadzie dotacji, pomocy finansowej dla powiatu, który będzie głównym udziałowcem
pokrywającym wkład własny. W przypadku zaistnienia braku możliwości w którymś roku
przekazania środków z powiatu może być konieczność wzięcia kredytu przez szpital. Żeby
zrealizować projekt uchwałę należy przyjąć w zaproponowanej formie.
P.Zbigniew Kończak odpowiadając na pytanie p.Jarząbek, powiedział, że rozmowy z
Zarządem Województwa Mazowieckiego i Zarządem Portu Lotniczego Modlin były
prowadzone. Rozpoczęły się w grudniu 2011, ich rezultatem było wspólne pismo do Zarządu
Województwa Mazowieckiego, podpisane przez Zarząd Portu Modlin i NeM. Przyszła
odpowiedź, że na dzień dzisiejszy, nowa była o roku 2012, nie jest to możliwe. Obecnie
rozmowy zostały przerwane, bo lotnisko nie funkcjonuje. Uzgodnione zostało, że nie
będziemy ubiegali się o pieniądze dla NCM, ale dla Lotniska Modlin, z przeznaczeniem dla
NCM, pod kontrolą Lotniska Modlin na utworzenie oddziału kardiologicznego i chirurgii
urazowo - ortopedycznej.
P.Grzegorz Szymański w nawiązaniu do swojej wypowiedzi poinformował, że nie
chciałby, aby został źle zrozumiany, że nie chce przekazania pieniędzy dla szpitala.
Oczywiście będzie głosował za projektem uchwały przygotowanej przez Zarząd, choć ona dla
powiatu w skutkach jest tragiczna.
P .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez p.Mariusza
Dudka.
Rada Powiatu Nowodworskiego 5 glosami za, przy 3 glosach przeciw i 4 głosach
wstrzymujących przyjęła wniosek.
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, uwzględniający przyjęty powyżej
wniosek, w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu środków na wniesienie wkładu
własnego w przypadku otrzymania przez Nowodworskie Centrum Medyczne dofinansowania
projektu "Profesjonalna opieka medyczna od poczęcia do późnej starości poprzez
modernizację
Oddziału
Ginekologiczno
Położniczego
i utworzenie
Oddziału
Geriatrycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym".
P.Grzegorz Szymański zwrócił uwagę, że to, co przed chwilą przegłosowała Rada,
czyli wniosek p.Dudka, jest nie do przyjęcia. Przecież p.Skarbnik tłumaczyła. Dlatego zgłasza
wniosek formalny o zdjęcie tej uchwały z porządku obrad i przełożenie na kolejną sesję.
Podjęcie odczytanej uchwały nie zapewni 20% wkładu do wniosku.
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P.Mmiusz Dudek stwierdził, że udzielenie promesy bankowej, na co wskazywała
p.Sekretarz, podlega ustawie o zamówieniach publicznych. Pytanie, czy w ciągu miesiąca
czasu p.Dyrektor NeM zdoła przejść procedurę przetargową?
P.Zbigniew Kończak - dyrektor NCM poinformował, że nie ma takiej możliwości.
W związku z powyższym p.Dudek złożył wniosek o reasumpcję głosowania, w
związku z wcześniejszym brakiem informacji, że p.Dyrektor nie uzyska w drodze przetargu,
do dnia 28 czerwca, promesy kredytowej.
p .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o reasumpcję głosowania
wniosku Komisji Finansów.
Rada Powiatu Nowodworskiego 11 głosami za, przy 2 glosach wstrzymujących się

przyjęła wniosek o reasumpcję głosowania.
P.Antoni Kręźlewicz - wójt Gm. Czosnów powiedział, że przed podjęciem uchwały
należy rozważyć pewne sprawy. Jeśli Zarząd zwróci się do Gmin, a Gminy wypowiedzą się
co do pomocy, jeśli nie wszystkie, to większość przyjdzie z pomocą, Rady gmin podejmą
uchwały o pomocy finansowej dla powiatu, a nie dla NCM. Powiat po otrzymaniu tych
pieniędzy będzie mógł określić ile ostatecznie musi dołożyć. Nie ma uzasadnienia
podejmować tę uchwałę dzisiaj i zmieniać ją za dwa tygodnie.
P .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Finansów dot.
wprowadzenia zmian w omawianej uchwale, czyli w miejsce kwoty 2.800tys.zł wprowadzić
kwotę 1.500tys.zł, w roku 2014 kwotę 500tys.zł, w roku 2015 kwotę 500tys.zł, w roku 2016
kwotę 500tys.zł.
Rada Powiatu Nowodworskiego Ogłosami za, przy 7 głosach przeciw i 6 glosach

wstrzymujących się nie przyjęła powyższego wniosku, wracając do pierwotnej wersji
uchwały.
P .Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w wersji pierwotnie przygotowanej
przez Zarząd.
Rada Powiatu Nowodworskiego 12 glosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr XXXII/234/2013 w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu
środków na wniesienie wkładu własnego w przypadku otrzymania przez Nowodworskie
Centrum Medyczne dofinansowania projektu "Profesjonalna
opieka medyczna od
poczęcia do późnej starości poprzez modernizację
Oddziału Ginekologiczno Położniczego i utworzenie Oddziału Geriatrycznego w Nowodworskim Centrum
Medycznym" ,.
P.Mariusz Dudek zadał pytanie, kiedy, w związku z podjętą uchwałą, pojawi się
konieczność dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej?
P.Skarbnik poinformowała, że na najbliższej sesji Rady.
Ad. 7
W punkcie sprawy rozne, jako pierwszy głos zabrał p.Zbigniew Kończak.
Podziękował, w imieniu własnym, kierownictwa NCM oraz wszystkich pracowników, za
przyjęcie powyższej uchwały. Zadeklarował, że wraz z zastępcą ds. medycznych są gotowi
uczestniczyć w każdym spotkaniu z przedstawicielami miast i gmin, aby pomóc p.Staroście w
zapewnieniu pełnego zabezpieczenia finansowego.
P.Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że należy jak najszybciej, jeszcze przed
wakacjami, doprowadzić do tych spotkań z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową
powiatu.
P.Starosta poinformował, że 28 maja odbędzie się spotkanie z przedstawicielami
Powiatu Legionowskiego ijest duża szansa, że odwiedzą nas w tym czasie Wójtowie.
Następnie głos zabrał p.Marek Ciesielski - radny Miasta Nowy Dwór Maz. Na
wstępie stwierdził, że szpital należy do powiatu, który musi ten ciężar dźwigać. Gmina Nowy
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Dwór Maz. do tej pory wspomaga szpital najwięcej. Jeśli dalej NCM ma być wspierany, to
zastanawia się czy inne Gminy nie powinny nadrobić tych zaległości. Cześć Gmin zupełnie
nie interesuje się tym tematem. Zwrócił się do p.Starosty i Zarządu, aby położyli na te gminy
większy nacisk. Musi być świadomość, że wszyscy możemy mieć potrzebę leczenia się w tym
szpitalu. Gmina Nowy Dwór Maz. nie uchyla się od pomocy, ale nie mogą być jedynymi
pomagającymi. Oczekują też od powiatu inwestycji na drogach powiatowych na terenie
Miasta, widzi, że z tego nic nie będzie, bo obecnie priorytetem jest szpital.
p .Starosta złożył deklarację, że wszystkie zgłoszone podczas sesji uwagi zostaną
wzięte pod rozwagę. Istotne znaczenie ma fakt rozpoczęcia rozmów o sprawie najważniejszej
dla powiatu, czyli mieszkańcach i pracownikach NCM-u. W dniu 28 maja odbędzie się
spotkanie z przedstawicielami Starostwa Legionowskiego, żeby uzmysłowić im ważkość
problemu i braki finansowe. Jeszcze dziś zostaną wysłane zaproszenia do Przewodniczących
Rad, tych, których nie ma jeszcze na liście zaproszonych. P.Starosta podziękował Radzie za
przyjęcie uchwały zaproponowanej na dzisiejszą sesję. Ma nadzieję, że będzie to decydujący
krok w kierunku rozwoju i dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie naszych mieszkańców.
Głos zabrał p.Bogdan Ruszkowski, którego zdaniem spotkania i ustalenia z
samorządami powinny odbyć się dużo wcześniej. Rada Powiatu przyjęła uchwałę, która teraz
będzie omawiana przez Zarząd i szukane wsparcie.
Następnie p.Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady
Powiatu:
- Pismo - wniosek, rodziców uczniów klasy VIb Szkoły Podstawowej w Nasielsku
skierowane do Starosty Nowodworskiego i do wiadomości Przewodniczącego Rady w
sprawie utworzenia oddziału integracyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w
Nasielsku.
- Wójt Gminy Czosnów ponownie składa deklarację przejęcia przez Gminę drogi KaZU11
Bielany - Kazuń Polski - Czeczotki. Pismo skierowane jest również do Zarządu, Komisji
Infrastruktury oraz Komisji Finansów. P.Wójt prosi o rozpatrzenie propozycji Gminy na
posiedzeniu Zarządu z jego udziałem jak również na wspólnym posiedzeniu właściwych
Komisji Rady Powiatu i Rady Gminy.
- Pani Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych wystąpiła do Rady Powiatu z prośbą o
zaakceptowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany, od 1 września 2013 roku, nazwy
Zespołu Szkół Specjalnych na Zespół Placówek Edukacyjnych.
Pismo zostanie skierowane do Zarządu Powiatu w celu przygotowania stosownej uchwały.
- Anonim, zaadresowany do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej oraz do wiadomości
Przewodniczącego Rady wskazujący na nieprawidłowości w pracy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie.
Ad. 5
W związku z wyczerpanym porządkiem obrad p.Mariusz Łaszuk - przewodniczący
Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach, życzył powodzenia Dyrekcji
Nowodworskiego Centrum Medycznego, jak i całej Kadrze Lekarskiej, a następnie o godz.
12°5 zamknął obrady XXXII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Protokołowała
Mariola Tomaszewska
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