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Br. 0012.4.2021 

Protokół Nr 23/2021 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w trybie zdalnym (on-line) 

w dniu 26 maja 2021 roku, 

pod przewodnictwem 

Pana Jacka Szlachty – Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Otworzył dwudzieste trzecie posiedzenie Komisji i powitał członków Komisji oraz 

zaroszonych gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że stan liczbowy Komisji – wynosi 5 osób, w posiedzeniu bierze udział  

4 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne. 

W posiedzeniu nie wzięła udziału Pani Barbara Gutowska. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 22/2021. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zaproponował następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2020 rok. 

6. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 rok. 

7. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania 

finansowego Powiatu Mławskiego za 2020 rok w zakresie działania Komisji. 

8. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów  

i przeznaczenia ich na wydatki zawiązane z przeciwdziałaniem COVID-19. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 
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Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji. 

 

Punkt 5 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2020 rok. 

 

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ 

Poinformował, że SPZOZ w Mławie w 2020 roku wygenerował zysk, co świadczy o tym, że 

jest on w dobrej sytuacji finansowej i daje to pozytywne perspektywy na przyszłość. Jednym 

z czynników tak dobrego wyniku były dodatkowe przychody pieniężne związane z 

przeciwdziałaniem COVID-19. W poprzednim roku Narodowy Fundusz Zdrowia płacił 

szpitalom do wysokości kontraktów.  

W poprzednim roku pojawiały się także informacje, że któryś z oddziałów został wyłączony 

gdyż wystąpiło tam ognisko zakaźne. Szpital w tym czasie przyjął zasadę, że zrobi wszystko 

aby jak najbardziej pomóc naszym pacjentom. Zależało nam, żeby mieli oni jak najlepszy 

dostęp do opieki zdrowotnej na tyle na ile mogliśmy ten dostęp zabezpieczyć. Dlatego 

zdarzały się przypadki, że na jakiś czas któryś z oddziałów musiał przejść kwarantannę. 

Pod koniec roku 2020 przystąpiliśmy jako jeden z pierwszych podmiotów do szczepień 

przeciwko COVID-19. Do tej pory zaszczepiliśmy już bardzo dużą grupę ludzi i aktualnie 

szczepienia nadal są wykonywane. Nie docierały do nas żadne informacje lub skargi, żeby z 

tego powodu były jakieś uciążliwe kolejki dla pacjentów.  

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zapytał, jakim wynikiem zakończył się bilans SPZOZ? 

 

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ 

Odpowiedział, że z rachunków zysków i strat wynika, że szpital osiągnął zysk w wysokości 

364 694,74 zł. Ten zysk mógłby być większy i takie też były przewidywania, ale 

zdecydowano za zgodą Rady Społecznej, żeby zmienić plan finansowy w pozycji 

wynagrodzenia i wypłacić nagrody roczne. Szpital wypłacił więc nagrody roczne za ubiegły 

rok i na ten cel przeznaczyliśmy ponad 350 000,00 zł. Szpital jest jednostką niekomercyjną i 

jego zadaniem nie jest generowanie zysków tylko takie gospodarowanie środkami, żeby 

przeznaczyć je przede wszystkim na świadczenia medyczne i wypłacić pracownikom 

właściwe wynagrodzenie. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zapytał, czy ta nagroda była wypłacona pracownikom, którym ustawowo nie przysługiwały  

dodatki covidowe? 

 

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ 

Odpowiedział, że poproszono Związki Zawodowe, które funkcjonują w szpitalu aby pomogły 

podzielić tę kwotę. Miały one ustalić zasady podziału tych środków i na podstawie tego co 

zostało ustalone, pieniądze zostały podzielone. Największy nacisk przy wypłacie tych 

pieniędzy kładziony był na te osoby, które nie zostały uwzględnione w wszelkiego rodzaju 

dodatkach covidowych otrzymywanych z Ministerstwa Zdrowia czy przez NFZ.  

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zapytał, że co roku wraca temat 100% wykonania zamówionych świadczeń z NFZ.  

W poprzednim roku takiego kryterium nie było? 
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Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ 

Odpowiedział, że rok 2020 był rokiem niemiarodajnym, dlatego tego kryterium nie było. W 

poprzednim roku w związku z wystąpieniem COVID-19, przekształcono łóżka oddziałowe na 

łóżka covidowe. Wielokrotnie SPZOZ widząc potrzebę zwiększenia ilości łóżek dla 

pacjentów z koronawirusem, sam występował z wnioskiem o ich zwielokrotnienie.  

  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2020 rok. 

 

Punkt 6 

Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 rok. 

 

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski 

Poinformował, że Raport jest odzwierciedleniem pracy Zarządu, Rady i wszystkich naszych 

instytucji za poprzedni rok. Pomimo trudności wynikających z panującej pandemii COVID-

19, to na kwotę ponad 1 900 000,00 zł udało się nam poczynić zakupy niezbędnego sprzętu 

do naszych instytucji. Pozyskaliśmy także wiele środków zewnętrznych od samorządów 

gminnych, samorządu województwa i przede wszystkim z programów rządowych na 

inwestycje zarówno drogowe jak i na remonty w naszych jednostkach. Bezrobocie w naszym 

powiecie nieznacznie wzrosło, jednakże jest one niższe niż w całym województwie 

mazowieckim. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 

rok. 

 

Punkt 7 

Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania 

finansowego Powiatu Mławskiego za 2020 rok w zakresie działania Komisji. 

 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że w tych zadaniach w których można było korzystać z różnych źródeł 

finansowania, pozyskiwane były na to środki m.in., dla rodzin zastępczych kupowane były 

laptopy dla dzieci na naukę zdalną. Były wykonywane także zwiększenia budżecie w środku 

roku budżetowego głównie w związku z różnymi programami unijnymi, które wdrażaliśmy.  

Jeżeli chodzi o SPZOZ, to pozyskał on z różnych źródeł poza budżetem powiatu środki 

finansowe na zakup potrzebnego im sprzętu. Z naszego budżetu na pomoc finansową dla 

szpitala w postaci dotacji wydano kwotę w wysokości 901 949,02 zł. Podejmowana była 

również uchwała w sprawie sfinansowania zadań majątkowych związanych z zakupem 

niezbędnego sprzętu do ratowania życia w łącznej wysokości 153 000,00 zł. Również z 

Rządowego Funduszu Lokalnego kwota dotacji dla SPZOZ wynosiła 600 000,00 zł. 

Dodatkowo szpital dostał środki z Budżetu Państwa w postaci dotacji celowej na zwalczanie 

COVID-19.  

Jeżeli chodzi o Domy Dziecka to biorąc pod uwagę analizę przeprowadzoną w roku 2020, to 

średnia ilość dzieci przebywających w tych placówkach wynosiła 51,25 wychowanków. 

Zaczyna się zmieniać struktura dzieci, które przebywają w naszych Domach Dziecka. Ta 

struktura utrzymywała się na poziomie - 50% dzieci z powiatu mławskiego i 50% z innych 

powiatów. Aktualnie zwiększa się liczba dzieci przybywających do Domów Dziecka z 

powiatu mławskiego. Możemy się więc spodziewać, że w następnych latach może nastąpić 

wzrost wydatków własnych w tym właśnie zakresie.  
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Zadania, które były zapisane w naszym budżecie do realizacji w zakresie działania Komisji 

Zdrowia zostały wykonana. W mniejszym zakresie zostały wykonane te zadania, które 

wiązały się z uczestnictwem instytucji pozabudżetowych czyli stowarzyszeń, fundacji itp. To 

ograniczenie związane z COVID-19 spowodowało, że niektórych zadań nie można było w 

pełni zrealizować.  

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Odpowiedział, że jeśli chodzi o pieczę zastępczą to będzie to problem w 2021 roku. Jeżeli nie 

ma zawodowych rodzin i nie ma chętnych na rodziców zastępczych to jedynym wyjściem jest 

umieszczenie tych dzieci w Domach Dziecka. Natomiast jeżeli chodzi o rok 2020 to nie ma 

zobowiązań wymagalnych w naszych jednostkach organizacyjnych. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu  

i sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2020 rok w zakresie działania Komisji. 

 

Punkt 8 

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów  

i przeznaczenia ich na wydatki zawiązane z przeciwdziałaniem COVID-19. 

 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że plan finansowy wynikał z art. 65 ustawy covidowej. Środki, które do 

naszego budżetu dotarły w dwóch transzach dotyczyły środków z tzw. tarcz 

antykryzysowych. One określały konkretne przeznaczenie tych środków i dotyczyły wsparcia 

na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego W roku 2020 

otrzymaliśmy dwie kwoty. Pierwsza kwota dotyczyła realizacji zadań, które Zarząd jako 

jedyny dysponent ustalony ustawą przyjmował zadania do realizacji. Beneficjentem był 

szpital – 600 000,00 zł i on zrealizował zadania inwestycyjne na kwotę 599 449,02 zł. 

Pozostał kwota, czyli 2 454 838,00 zł została zapisana przez Zarząd w planie finansowym na 

rok 2021 na realizację zadania „Rozbudowa drogi dojazdowej Głużek-Rumoka”.  Do naszego 

budżetu wpłynęła cała kwota, natomiast wydatkowanie jej było podzielone na 2 lata 2020-

2021. Druga transza, która została przyznana dla powiatu mławskiego to była kwota 

3 800 000,00 zł. Ta kwota również ze wskazania realizacji zadania inwestycyjnego przez 

Zarząd Powiatu została zapisana jako środki przeznaczone na zadanie pn. „Budowa instalacji 

fotowoltaicznej dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego”. Zadanie te 

zostało rozpisane na rok 2021. Po stronie dochodów powiatu wpłynęła kwota 6 854 838,00 zł 

ale wydatkowanie jej w roku 2020 wiązało się tylko z wykorzystaniem dotacji dla szpitala. 

Pozostałą kwotę mamy zapisaną w budżecie w roku 2021 i stąd będą realizowane te wydatki. 

Kwota, która została z oszczędności szpitala została przesunięta na realizację zadania 

„Rozbudowa drogi dojazdowej Głużek-Rumoka”.  

 

Punkt 9 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pan Jan Salwa – Członek Komisji 

Zapytał, czy coś się zmieniło jeżeli chodzi o sytuację związaną z COVID-19 w powiecie 

mławskim? 
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Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski 

Odpowiedział, że nic się nie zmieniło w sensie negatywnym. Na terenie powiatu mławskiego 

było ostatnio 5 osób chorych i można powiedzieć że sytuacja w tym zakresie jest bardzo 

dobra.  

 

Punkt 10 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zamknął dwudzieste trzecie posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, podziękował 

radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                   

                                                                                                                    /-/ Jacek Szlachta 

 
Sporządziła: 

Monika Lazarska 

31.05.2021 


