Rada Miejska w Serocku
Komisja Spraw Obywatelskich

Protokół nr 1/2021
1 Posiedzenie w dniu 10 lutego 2021 r.
Obrady rozpoczęto 10 lutego 2021 r. o godz. 11:00, a zakończono o godz. 16:09 tego samego
dnia.
Posiedzenie odbyło się w sposób zdalny.
W posiedzeniu wzięło udział 5 radnych.
Obecni:
1. Krzysztof Bońkowski
2. Sławomir Czerwiński
3. Bożena Kalinowska
4. Gabriela Książyk
5. Agnieszka Oktaba
6. Jarosław Krzysztof Pielach
W posiedzeniu wziął udział również Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Rosiński.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli także:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Artur Borkowski – Burmistrz Miasta i Gminy
Rafał Karpiński –Sekretarz Miasta i Gminy
Monika Ordak – Skarbnik Miasta i Gminy
Anita Kubalska – Kierownik Referatu AG
Anna Orłowska – Kierownik OPS
Mirosław Smutkiewicz – Dyrektor MGZGK
Beata Ugodzińska – Dyrektor SPZOZ
Dr. Paweł Błazik – Lekarz SPZOZ

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie i powitała wszystkich zebranych
oraz przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID 19 przez Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
a) dane statystyczne (ilość pacjentów w rozbiciu na grupy wiekowe 80, 70), liczba zaszczepionych,
aktualne zapotrzebowanie na szczepionki itp.,
b) największe problemy związane z realizacją programu.
3. Podsumowanie funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2020 r.
a) obsługa kadrowa,
b) zadania inwestycyjne.
4. Plan zadań do zrealizowania w 2021 roku przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
5. Dowożenie seniorów na szczepienia - organizacja zadania.
6. Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne, stan aktualny i perspektywy.

7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

2. Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID 19 przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
a) dane statystyczne (ilość pacjentów w rozbiciu na grupy wiekowe 80, 70), liczba
zaszczepionych, aktualne zapotrzebowanie na szczepionki itp.,
b) największe problemy związane z realizacją programu.
Beata Ugodzińska Dyrektor SPZOZ powiedziała, że w dniu 17 grudnia otrzymała piso z
Narodowego Funduszu Zdrowia, że ośrodek może realizować punkt szczepień. Szczepienia w
przychodni realizowane są trzy dni, wtorki, środy i czwartki, po trzech tygodniach będzie
druga dawka będzie dawana w czwartki od godz. 15tej. Szczepienia odbywają się po
zarejestrowaniu poprzez e-rejestrację jest to rejestracja rządowa, terminy jakie były dostępne
to 9 tygodni. Pierwsza grupa pacjentów, seniorów to grupa 80+ i ci pacjenci mogli się
zapisywać już od 15 stycznia, miało być dostarczone 180 dawek na tydzień, czyli 30 dawek
dziennie, potem te dane bardzo dynamicznie się zmieniały i na tę chwilę jest 30 dawek na
tydzień natomiast ilość osób chętnych jest bardzo duża, było 270 wolnych numerków na te 9
tygodni, oprócz tego są jeszcze terminy wewnętrzne i zewnętrzne. Termin wewnętrzny to
znaczy, że pracownik rejestracji może zapisać pacjenta a termin zewnętrzny to znaczy, że
pacjent może zapisać się przez internetowe konto pacjenta albo przez infolinie, także z tych
270 zrobiło się 135 wolnych terminów. Zapisy zaczęły się 15 stycznia o północy, a o godzinie
7ej, kiedy zaczęła działać przychodnia już zajęte było 30 terminów przez infolinię lub IKP.
Aby usprawnić zapisy zostały utworzone wewnętrzne listy osób chętnych na szczepienie było
ich około 170 osób. Dodatkowo zapisało się 40 osób, których nie było na liście. W sumie
zapisanych osób było około 210, zostało 30 wolnych terminów na dzień 22 stycznia dla grupy
70+, 15 terminów zostało zajęte z samego rana przez rejestrację, niektórzy pacjenci 70+ byli
bardzo oburzeni, że dopiero ruszyły zapisy (22.01) a już nie ma wolnych terminów, ale zapisy
ruszyły od 15 stycznia i było tylko 270 terminów, a jak ruszyły od 22 stycznia to żaden wolny
termin nie przybył, tylko bazowano na tych 270 terminach. Osób chętnych w wieku 70+ było
około 300, ale dopóki przychodnia nie dostanie informacji, że otrzyma więcej szczepionek nie
jest w stanie zapisać i zagwarantować terminu, dlatego pracownicy oddzwaniali do osób i
proponowali, aby spróbować zapisać się gdzieś indziej i część osób z tego skorzystała. W
SPZOZ w Serocku zadeklarowanych pacjentów 80+ jest 453 osoby a zameldowanych jest
409 osób w całej gminie, więc te 50 osób są to pacjenci z innych gmin. Zadeklarowanych w
wieku 70+ jest 822 osoby a zameldowanych na terenie gminy jest więcej niż
zadeklarowanych. Grupa osób 80+ i 70+ miała jedynie 270 wolnych terminów.
Radny Krzysztof Bońkowski dopytał co oznaczają wewnętrzne zapisy oraz poprosił o
wyjaśnienie, dlaczego były zapisy od 15 stycznia a potem drugie od 21 stycznia. Radny
zapytał także ile jest osób zarejestrowanych w gminie powyżej 80 roku życia oraz 70 roku
życia. Radny zapytał także jak się otwiera kolejna grupa do szczepienia a nie została
zaszczepiona poprzednia to czy pierwszeństwo ma ta poprzednia czy ta nowa. Radny zapytał
także jakimi szczepionkami są szczepieni seniorzy
Beata Ugodzińska Dyrektor SPZOZ wyjaśniła, że na terminy wewnętrzne mogą zapisywać
pracownicy przychodni a termin zewnętrzny jest udostępniony da wszystkich poprzez
Internetowe konta Pacjenta i przez infolinię. Pierwsza grupa seniorów 80+ rejestracja ruszyła

15 stycznia o północy, a o godzinie 7ej rano, kiedy otworzono przychodnię 30 terminów było
już zajętych, ta grupa może się rejestrować od 15 do 21 stycznia.
Dr Paweł Błazik dodał, że ta grupa wiekowa może cały czas się rejestrować, Ministerstwo
Zdrowia wyznaczyło terminy i ten tydzień był dla osób 80+ aby mogli się zapisać przed
innymi, ale oni też nadal mogą się zapisywać.
Beata Ugodzińska Dyrektor SPZOZ kontynuowała, że zapisanych przez placówkę 80-latków
było w tym okresie 210 osób, 30 osób było już wcześniej zapisanych przez infolinie lub IKP,
od 22 stycznia mogła się rejestrować kolejna grupa wiekowa 70+, ale centralna rejestracja nie
dołożyła dodatkowych terminów, więc na dzień 22 stycznia było 30 wolnych terminów, z
czego 15 było już zajęte zanim przychodnia się otworzyła przez rejestrację zewnętrzną,
dlatego na pacjentów, którzy przyszli do przychodni zapisać się było tylko 15 wolnych
terminów i nie wystarczyło dla wszystkich, a kolejnych nie można było wyznaczyć. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra szczepieni są pacjenci z grupy 80+ oraz 70+, nauczyciele
sczepieni są w szpitalach czasowych, dlatego przychodnia nie ma uprawnień, aby szczepić
nauczycieli czy inne grupy zawodowe. Jeśli chodzi o szczepionkę, to seniorzy są szczepienie
szczepionką dwudawkowa Pfizer.
Dr Paweł Błazik dodał, że na terenie miasta i gminy zameldowanych jest 409 osób w wieku
80+ a zadeklarowanych w przychodni jest 453 osoby. Jeśli chodzi o grupę 70+
zameldowanych jest 934 osoby a zadeklarowanych do przychodni 822 osoby.
Radny Sławomir Czerwiński dopytał, czy przychodnia dostaje 30 dawki na tydzień czy 30
fiolek na tydzień, bo z jednej fiolki jest 5 lub 6 dawek szczepionek. Radny zapytał też o
szczepienia dla nauczycieli czy są dane z terenu gminy jaki procent nauczycieli wyraziła chęć
zaszczepienia się. Kolejne pytanie dotyczyło drugiej placówki, która również zgłosiła się na
szczepienie, czy jest informacja jak tam wygląda sytuacja czy również otrzymują 30 fiolek.
Kolejne pytanie dotyczyło dowożenia seniorów na szczepienie, ponieważ gminy mają
obowiązek dowożenia, radny zapytał czy były już takie przypadki radny powiedział, że
słyszał o przypadku, że ktoś chciał aby go dowieźć na szczepienie do Siedlec, radny zapytał
czy jest informacja czy wielu seniorów zapisało się na szczepienie w tak odległe miejsca.
Radny powiedział, że poruszył ten temat w Komendzie powiatowej i dowiedział się, że
dowożenie jest możliwe przez OSP jedynie na terenie powiatu, a jak to wygląda przez organy
gminne.
Dr Paweł Błazik wyjaśnił, że szczepionka Pfizer jest szczepionką, którą się rozrabia
dostarczana jest w postaci ampułki, którą przekłada się do strzykawek według klasyfikacji
produktu leczniczego z jednej fiolki powinno zrobić się 5 szczepionek, ale ponieważ w
ampułce jest trochę więcej doszli do wniosku, że bez szkody dla pacjenta można zrobić z
fiolki 6 szczepionek. Przychodnia otrzymuje 5 fiolek co stanowi 30 dawek tygodniowo.
Beata Ugodzińska Dyrektor SPZOZ dodała, że 30 dawek tygodniowo otrzymuje każdy punkt
szczepień populacyjnych, czyli druga placówka, która prowadzi szczepienia w gminie
również dostaje 30 dawek tygodniowo. Jeśli chodzi o nauczycieli, Pani Dyrektor wyjaśniła, że
nie ma wiedzy ilu z nich wyraziło chęć zaszczepienia, ponieważ oni nie zgłaszają
zapotrzebowania do przychodni, dyrektorzy są zobowiązani przekazać listę chętnych do
szpitala, najbliższe w których możliwe są szczepienia nauczycieli to są szpitale w Pułtusku, w
Nowym Dworze Mazowieckim czy Wyszkowie. Pani Dyrektor dodała, że jest również

możliwe, aby zespół mobilny pojechał do pacjenta, jeśli pacjent nie może sam dotrzeć do
przychodni.
Radny Sławomir Czerwiński dopytał o terminy, trzy dni na pierwszą dawkę i jednego dnia na
drugą dawkę, teraz jest mało szczepionek, ale czy nie ma obaw, że ten jeden dzień na drugą
dawkę będzie za mało, ponieważ nawet jeśli będzie szczepionych tyle osób, ile jest zakładane
te 180 osób tygodniowo to, jeśli się to skumuluje po trzech tygodniach to czy na tą drugą
dawkę przychodnia będzie w stanie wszystkich przyjąć w ciągu jednego dnia.
Beata Ugodzińska Dyrektor SPZOZ odpowiedziała, że podane terminy są dostosowane do
bieżącej sytuacji, jeśli będzie potrzeba zmiany terminów, bo będzie więcej szczepionek to
wtedy zostanie to dostosowane do tej sytuacji, na razie nie ma takiej potrzeby.
Radny Krzysztof Bońkowski powiedział, że Pani Dyrektor wspomniała o 30 dawkach na
tydzień, ale przy obliczeniu fiolki 5 czy 6 podań, bo jeśli jest 5 fiolek to standardowo
powinno być na 25 dawek a przy zastosowaniu specjalnych strzykawek jest dodatkowych 5
podań, tak jak w tym przypadku, radny powiedział, że WHO dało wytyczne Pfizerowi że
może, bo kiedy Unia Europejska zaczęła stosować więcej dawek to on zmniejszył ilość
produktu, radny zapytał w związku z tym czy otrzymywane przez przychodnię fiolki są te
zmniejszone czy te większe. Ponadto radny zapytał, skoro przychodnia otrzymuje 30 dawek
na tydzień to w trzecim tygodniu, kiedy trzeba będzie podać drugą dawkę to wtedy w ogóle
nie będzie szczepień pierwsza dawką. Radny zapytał także jak długo trwa szczepienie, bo
było wspomniane, że osoby umawiane są co godzinę, a szczepienie chyba nie trwa aż tyle.
Dr Paweł Błazik wyjaśnił, że jeśli chodzi o szczepionkę Pfizer to dokumentem wiążącym jst
charakterystyka produktu lecznicza, charakterystyka dla szczepionki Pfizer jest taka, że z
jednej fiolki producent określa, że z jednej fiolki powinno się zrobić 5 szczepionek, w jednej
fiolce jest 2,25 ml, jedna dawka ma 0,3 ml, trochę zostaje na strzykawce, trochę się uroni,
musi być trochę więcej, żeby każdy mógłby dostać 0,3 ml. Dlatego po wyliczeniu doszli do
wniosku, że bez krzywdy dla nikogo można zaszczepić 6 osób z jednej fiolki.
Beata Ugodzińska Dyrektor SPZOZ dodała, że druga dawka zaczyna się w tygodniu i wtedy
będzie wprowadzane 60 dawek, ponieważ 30 dawek jest na pierwszą dawkę, a druga dawka
to jest kolejne 30 dawek. Wypada tak, że 18 lutego będą szczepieni pierwsza i drugą dawką,
czyli wtedy przychodnia otrzyma 60 dawek.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał powiedział, że temat wzbudza emocje i
otrzymał kilka telefonów dotyczących tego tematu, nawet kontaktował się z Panią Dyrektor,
aby częściowo wyjaśnić te kwestie, Przewodniczący powiedział, że skierował pismo do Pana
Burmistrza i Dyrektor SPZOZ, na którą otrzymał odpowiedź, jednak ona nie wyjaśniła do
końca wątpliwości jego oraz osób, które chciały się zapisać na szczepienia. Przewodniczący
podziękował Pani Dyrektor za ubiegły rok, ponieważ otrzymywał też sygnały od
mieszkańców, którzy pochlebnie wypowiadali się na temat przychodni i organizacji pracy i
powiedział, że nie chciałby, aby temat szczepień w jakimś stopniu zepsuł tą reputacje.
Przewodniczący zapytał, czy nie można byłoby zapisywać ludzi na listę bez terminu, a jakby
pojawił się termin to wtedy ich poinformować, chodzi o tych którzy stali od 6 rano, aby się
zapisać a nie zostali zapisani, bo wyczerpał się limit 15 miejsc. Przewodniczący dodał, że
ludzie nie rozumieją, dlaczego nie mogą się zapisać w swojej przychodni, dlaczego inni np. z
Legionowa mogli się zapisać a oni nie.

Beata Ugodzińska Dyrektor SPZOZ wyjaśniła, że nie było, gdzie zarejestrować tych ludzi, a
tworzenie kolejnej listy na papierze nic by nie dało, ponieważ trudno byłoby się wywiązać z
tej obietnicy i za chwilę byłaby kolejna fala niezadowolenia, że nikt do tych pacjentów się nie
odzywa. Jeśli zdarzy się, że miejsce się zwolni to wtedy jest oddzwaniane do 70 latków, a
wszystkim tym, którym nie udało się zarejestrować pracownicy przychodni sugerowali, aby
spróbowali się zapisać w innym punkcie choćby w Golden Med lub okolicznych
miejscowościach.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński dopytał czy Pani Dyrektor mogła formalnie przyjąć
zgłoszenie i wciągnąć pacjenta na listę czy nie.
Beata Ugodzińska Dyrektor SPZOZ odpowiedziała, że nie mogła tego zrobić, jedyne co
mogła zrobić to stworzyć kolejną listę wewnętrzną, ale nie byłoby to najlepsze rozwiązanie z
tego powodu, że do tej pory ci ludzie tylko byliby wpisani na listę a do dnia dzisiejszego nikt
by do nich nie zadzwonił, bo nie ma możliwości zaoferowanie im zapisu na konkretny termin.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński powiedział, że na pewno byłyby osoby, które chciały
zaszczepić się właśnie w tej przychodni i one na pewno by zaczekały, takie osoby chciały
tylko zgłosić chęć i czekałyby na wolny termin, żeby nie musieć przychodzić codziennie i
pytać o wolny termin.
Przewodnicząca ogłosiła 10 minut przerwy.
Radny Krzysztof Bońkowski powiedział, aby przeciwdziałać takim sytuacjom można
rozważyć rejestrację zewnętrzną i wewnętrzną i przekierowywać ludzi do Golden Medu, albo
jeśli czeka dużo osób, aby się zapisać a wiadomo, że jest mało numerków, żeby
poinformować tych ludzi z kolejki, aby nie czekali. Radny dopytał o rejestrację osobistą i
telefoniczną, jak wygląda kolejkowanie, radny zapytał także czy w związku z tą sytuacją
szczepionkową odnotowano rezygnację z usług przychodni.
Beata Ugodzińska Dyrektor SPZOZ odpowiedziała, że fizycznie do przychodni przyszło
bardzo dużo osób a do zapisywania telefonicznego oddelegowana była jedna osoba, jednak te
osoby, które przyszły były tak agresywne, że przez telefon nie został nikt zapisany, było
również tak, że w trakcie zapisywania numerki znikały, zostawały rezerwowane przez
infolinię szybciej a ludzie nie byli w stanie tego rozumieć i byli oburzeni. Osoby, które
czekały w kolejce byli informowani, że już numerków nie ma, żeby nie czekali
Radny Sławomir Czerwiński powiedział, że Pani Dyrektor wspomniała o dodatkowym etacie
oraz o zakupie lodówki i zapytał o koszty i czy przychodnia dostała pieniądze z
dofinansowania na ten cel.
Beata Ugodzińska Dyrektor SPZOZ odpowiedziała, że trzeba było kupić specjalistyczna
chłodziarkę farmaceutyczną z rejestratorem temperatury zamykaną na klucz, koszt takiej
lodówki to 6,5 tys. zł. kolejną rzeczą był defibrylator koszt to 5,5 tys. zł. Dodatkowo
zatrudniona została Pani Doktor do kwalifikacji pacjentów, jest ona 12 godzin na tydzień.
Wszystkie poniesione koszty są to koszty placówki i nikt tego nie zrefunduje, bo Narodowy
Program Zdrowia niema nic wspólnego z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński powiedział, że te działania narzucone przez rząd nie
są do końca przemyślane, powinno być to lepiej zorganizowane, a niestety wszystkie

pretensje i rozgoryczenia ludzi spływają na pracowników przychodni. Przewodniczący
podziękował pani Dyrektor za działania, które były do tej pory podejmowane i powiedział, że
ma nadzieje, że się to unormuje.
Radna Gabriela Książyk zapytała czy były zgłoszenia aby po szczepionce wystąpiły
niepokojące objawy, jak ludzie starsi tolerują tę szczepionkę.
Beata Ugodzińska Dyrektor SPZOZ odpowiedziała, że po pierwszej dawce nie odnotowano
żadnego zgłoszenia, nie było odczynów poszczepiennych. Pani Dyrektor powiedziała, że
częściej objawy pojawiają się po drugiej dawce szczepionki.
Kierownik OPS Anna Orłowska powiedziała, że Ośrodek Pomocy Społecznej również został
zaangażowany w kwestii szczepień został zobowiązany do utworzenia infolinii, która ma
służyć do tego, ze osoby które mają wyznaczony termin a nie mogą dojechać to wtedy OPS
wspólnie ze Strażą Miejską organizuje dojazd, do dnia dzisiejszego udało się to dla dwóch
osób, Pani Kierownik powiedziała też że ludzie dzwonią z pretensjami na ten numer jeśli nie
mogli zapisać się na szczepienie, chociaż nie jest on do tego przeznaczony.
Radny Krzysztof Bońkowski zapytał informacja, że po drugiej dawce są pojawiają się objawy
niepożądane to informacja nie z doświadczeń przychodni tylko informacje zewnętrzne. Radny
zapytał także od kiedy podawane są pierwsze szczepionki dla osób 80+.
Beata Ugodzińska Dyrektor SPZOZ odpowiedziała, że pierwszy dzień szczepień w placówce
zaczął się 26 stycznia, jeśli chodzi o drugą dawkę Pani Dyrektor powiedziała, że wie to z
doświadczenia, ponieważ pracownicy przychodni są już po szczepieniu drugą dawką i po
drugiej dawce czuli się gorzej niż po pierwszej.
3. Podsumowanie funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w 2020 r.
a) obsługa kadrowa,
b) zadania inwestycyjne.
Beata Ugodzińska Dyrektor SPZOZ powiedziała, że jeśli chodzi o obsługę kadrową, było
trochę rotacji, do grona lekarzy w 2020 roku dołączyła pediatra Dr Witkowska zaczęła pracę
od 1 stycznia, od 1 kwietnia dołączył Dr Banaszek lekarz internista, od 1 czerwca dołączył Dr
Krokwicki lekarz POZ oraz robi badania usg, od 7 września dołączyła pediatra Dr Górska a
le też w tym samym roku odeszła Dr Krzyczkowska. Dostępność lekarzy się zwiększyła,
aczkolwiek nadal są dni, kiedy numerków jest mniej, kiedy lekarz jest na urlopie lub na
zwolnieniu, ale jest tych dni mniej. Udało się również pozyskać jedna pielęgniarkę na pół
etatu do szkół.
Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne Pani Dyrektor powiedziała, że w roku 2020 była chęć,
aby jak najwięcej tych inwestycji zrobić, niektóre wymusiła sytuacja, niektóre trzeba było
zrobić, aby ulepszyć jakość, Pani Dyrektor powiedziała, że ze środków trwałych zakupiony
został serwer, ponieważ cały czas dochodzą nowe aplikacje, nowe oprogramowania, czy cała
obsługa osób chorych na COVID czy szczepienia wszystko idzie przez gabinet gov, serwer
kosztował 21 tys. ł i na zakup tego serwera zostało pozyskane dofinansowanie z Narodowego
Funduszu Zdrowia na 50% wartości. Ponadto został zakupiony laptop na wizyty domowe u
pacjentów czy wykorzystywany na szczepienia mobilne, koszt laptopa z całym
oprogramowaniem kosztował 4,5 tys. zł. Kolejną zmianą była wymiana centrali

telefonicznej, która kosztowała prawie 20 tys. zł. z czego 14 tys. zł. dofinansowania placówka
otrzymała od Urzędu Miasta i Gminy, jest teraz 30 linii, na które można dzwonić, jest system
kolejkowania, została także zakupiona kserokopiarka kolorowa, która kosztowała 5,5 tys. zł.
Kolejną dużą inwestycją było dokończenia instalacji klimatyzacji w całym budynku, pierwszy
etap w 2019 roku kosztował 128 tys. zł. na tę inwestycję zostały pozyskane środki finansowe
z dotacji z Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 60 tys. zł., a w roku 2020 zamontowane były już
wszędzie klimatyzatory i ten drugi etap kosztował 91 tys. zł. cała więc instalacja klimatyzacji
kosztowała 220 tys. zł. Kolejnym zakupem był aparat rentgenowski łącznie z radiowizjografią
czyli rtg do stomatologii, oraz nowy aparat do elektroterapii czyli do rehabilitacji ponieważ
poprzedni był zniszczony, do rehabilitacji został zakupiony też stół do masażu, który
kosztował 3,5 tys. zł., do stomatologii został także zakupiony unit, który kosztował 18,5 tys.
zł., kolejnym urządzeniem bilirubinometr czyli urządzenie do mierzenia poziomu żółtaczki
małych dzieci, takie urządzenie kosztuje 7,9 tys. zł. Kolejnym dużym wydatkiem był zakup
aparatu usg, który kosztował 200 tys. zl. i na ten zakup zostało pozyskane dofinansowanie w
kwocie 120 tys. zł z Urzędu Miasta i Gminy. Dodatkowo zakupiony został koncentrator tlenu
dla pacjentów, który kosztował 5 tys. zl. Podsumowując Pani Dyrektor powiedziała, że na
środki trwałe zostało przeznaczone 410 tys. zł. z czego otrzymano dofinansowanie na kwotę
147 tys. zł. Zakup tych wszystkich rzeczy był możliwy, ponieważ od stycznia 2020 do 2021
roku zwiększyła się liczba pacjentów aż o 250 osób i za tymi pacjentami idą też środki z
Narodowego Funduszu Zdrowia. Oprócz tego, kiedy nie są świadczone usługi dla NFZ są
świadczone usługi dla pacjentów komercyjnych z zakresu ginekologii, stomatologii i
rehabilitacji. Część środków udało się też pozyskać z różnych źródeł.
Radny Sławomir Czerwiński powiedział, że jeśli chodzi o centralę telefoniczna, to
potwierdza, że w tej chwili nie ma żadnego problemu, aby się dodzwonić, ponadto radny
zapytał o teleporady, Pani Dyrektor powiedziała, że zwiększyła się liczba pacjentów o 250
osób i jak to się przekłada na wizyty, czy te teleporady wpłynęły na to, że więcej pacjentów
jest obsługiwanych czy ta liczba wizyt spadła, drugie pytanie dotyczyło gabinetu w Zegrzu
jaki jest realny termin uruchomienia tego gabinetu.
Beata Ugodzińska Dyrektor SPZOZ odpowiedziała, że jak zaczęła się pandemia to były
teleporady, bo pacjenci nie chcieli przychodzić, teraz coraz bardziej wszystko wraca. Część
godzin są teleporady a część wizyty osobiste. Odnośnie drugiego pytania jest podpisana
umowa na otwarcie gabinetu w Zegrzu, docelowo był tam zatrudniony Dr Banaszek, na dzień
dzisiejszy jest w trakcie remontu a realny termin otwarcia gabinetu to może koniec kwietnia.
Radny Sławomir Czerwiński dopytał czy gabinet w Zegrzu będzie czynny pięć razy w
tygodniu.
Beata Ugodzińska Dyrektor SPZOZ odpowiedziała, że na razie doktor będzie tam dwa razy w
tygodniu a trzy dni w Serocku, w miarę potrzeb i zainteresowania będzie to modyfikowane.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał o pielęgniarkę szkolną, powiedział, że
brakuje kilku godzin, żeby była dłużej
Beata Ugodzińska Dyrektor SPZOZ odpowiedziała, że zweryfikuje grafik pielęgniarki i
przygotuje zestawienie jak pracuje pielęgniarka w każdej szkole.
Przewodnicząca Komisji Bożena Kalinowska zapytała czy w związku zaplanowanym
utworzeniem klas sportowych ilość godzin pielęgniarki będzie zwiększona.

Beata Ugodzińska Dyrektor SPZOZ odpowiedziała, że jeśli jest klasa o profilu sportowym to
potrzebne jest więcej godzin pielęgniarki, jest to przeliczane ilość dzieci na godziny
pielęgniarki.
4. Plan zadań do zrealizowania w 2021 roku przez Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej.
Beata Ugodzińska Dyrektor SPZOZ powiedziała, że planowany był zakup samochodu
osobowego dla pracowników w celu wyjazdów służbowych, głównie chodzi o pielęgniarki,
które jeżdżą do domu pacjenta na pobrania czy inne zabiegi, samochód byłby też
wykorzystywany do wyjazdów po szczepionki, do tej pory pracownicy jeździli prywatnymi
autami, na które mieli wypisany ryczałt. Taki samochód został już zakupiony, kosztował 48
tys. zł. Planuje się jeszcze dokupić do ginekologii kartiotograf czyli ktg dla kobiet ciężarnych.
Planuje się także kupić drenaż limfatyczny do masażu, kosztuje on 16 tys. zł. Jeśli chodzi o
zmiany kadrowe, to od nowego roku zmienił się lekarz stomatolog.
Radna Gabriela Książyk zapytała czy nowa Pai stomatolog przyjmuje również dzieci.
Beata Ugodzińska Dyrektor SPZOZ odpowiedziała, że tak.
Radny Krzysztof Bońkowski poinformował, że jest nabór do funduszy norweskich można
pozyskać pieniądze na potrzebne cele. Radny poprosił o rozważenie zakupu auta służbowego
elektrycznego, który byłby bardziej oszczędny.
Radny Sławomir Czerwiński zapytał o zatrudnienie specjalistów czy planuje się w
perspektywie najbliższego roku zatrudnienie lekarzy specjalistów nowych specjalności,
których jeszcze placówka nie realizuje.
Beata Ugodzińska Dyrektor SPZOZ odpowiedziała, że fundusz nie ogłasza nowych
konkursów, wszystkie umowy są aneksowane i to związuje ręce, bo przychodnia nie ma gdzie
przystąpić, nie wiadomo, jak będzie w ciągu roku, wszystko uzależnione jak będzie rozwijał
się pandemia. Trwają rozmowy, aby dołączył lekarz diabetolog, ale na dzień dzisiejszy
mogłoby to być jedynie wizyty komercyjne.
5. Dowożenie seniorów na szczepienia - organizacja zadania.
Kierownik OPS Anna Orłowska powiedziała, że do tej pory z dowozu na szczepienie
skorzystały dwie osoby, innych zgłoszeń nie odnotowano.
Radny Krzysztof Bońkowski zapytał, ile osób zgłosiło się z prośbą o dowiezienie na
szczepienie oraz jakie kroki są podejmowane, jeśli mieszkaniec gminy ma szczepienie poza
terem gminy np. w Siedlcach, czy można tę osobę przekierować do punktu szczepień na
terenie gminy.
Kierownik OPS Anna Orłowska powiedziała, że był jeden przypadek, kiedy mieszkaniec
zapisał się na szczepienie do Siedlec, OPS przyjął zgłoszenie i przekazał je do Straży
Miejskiej i z tego co wiadomo Pani Kierownik to Pan Komendant wyjaśniał tą sytuację i ta

osoba nie została dowieziona, ponieważ gmina nie ma obowiązku dowożenia osób po całej
Polsce, natomiast to są kompetencję Straży Miejskiej.
Radny Sławomir Czerwiński dodał, że ze strony Komendy Głównej Straży Pożarnej otrzymał
informacje, że nie ma dowozu poza powiat i ta osoba ma się przepisać na teren powiatu.

6. Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne, stan aktualny i perspektywy.
Kierownik Referatu AG Anita Kubalska powiedziała, że na chwilę obecną jest 116 podań o
mieszkanie komunalne w tym również są podanie osób, które chcą zamienić mieszkania na
większe jak i osób, które chcą przepisać umowę najmu. W roku ubiegłym zostało złożone 21
podań o mieszkania komunalne, podań o zamianę mieszkania na większe bądź mniejsze było
8 oraz 4 umowy o przedłużenie umowy najmu. Zostało wydanych 5 skierowań na zawarcie
umowy najmu były to osoby z listy oczekujących te osoby przyjęły mieszkania o niższym
standardzie- socjalne. Cztery umowy o przedłużenie zostały przedłużone na kolejne lata, jeśli
chodzi o zamianę to 4 rodziny zamieniły mieszkania. Najwięcej zmian było w roku 2019,
kiedy został zbudowany budynek komunalny w którym zostało przyznanych 14 mieszkań.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał, jak wyglądają perspektywy w kontekście
rozwiazywania problemów mieszkaniowych.
Sekretarz Rafał Karpiński odpowiedział, że zapotrzebowanie zawsze było wysokie i zapewne
będzie, jeśli chodzi o perspektywy to władze samorządowe przyjęły, aby raz na kadencje
dobudować budynek wielolokalowy i przeznaczyć na potrzeby mieszkańców, w WPF jest
takie hasło wpisane odnośnie budowy nowego budynku, oby te plany udało się zrealizować.
Kierownik Referatu AG Anita Kubalska dodała, że Urząd stara się pomagać mieszkańcom
dając im mieszkania, ale są również odmowy przyjęcia lokali, obecnie jest kilka wolnych i
były próby ich przydzielenia, ale w zeszłym roku 6 rodzin odmówiło, ponieważ są to lokale o
niższym standardzie.
Radny Krzysztof Bońkowski poprosił o rozważenie wdrożenia zmiany ogrzewania tych
budynków na gazowe lub na panele słoneczne lub pompy ciepła, po to, aby później były
tańsze w utrzymaniu. Radny zapytał czy te wolne mieszkania były zaproponowane wszystkim
rodzinom oczekującym czy tylko tym sześciu.
Dyrektor MGZGK Mirosław Smutkiewicz odpowiedział odnośnie ogrzewania, że wszystkie
nowe budynki są wyposażone w ogrzewanie gazowe, natomiast starsze można podzielić na
zasób mieszkaniowy wspólnoty i zakładu, w mieszkaniach wspólnoty, socjalnych jest pewien
problem dlatego, że te lokale nie spełniają warunków technicznych na instalację ogrzewania
gazowego, dlatego te budynki będą miały ogrzewanie na pellet. W innych budynkach
możliwe będzie zastawanie ogrzewania elektrycznego.
Radny Krzysztof Bońkowski powiedział, że zgodnie z najnowszymi trendami z Niemiec w
budynkach wielorodzinnych gaz jest wycofywany i tam jest przechodzenie na ogrzewanie
elektryczne i zasilanie dodatkowymi panelami słonecznymi, myśląc więc w przód w nowo
projektowanych budynkach warto rozważyć rozwiązania, które już są popularne na
zachodzie. Radny powiedział, że według niego pellet nie jest paliwem ekologicznym,

ponieważ powoduje zapylenie, które źle wpływa na płuca. Radny poprosił, aby zachęcić
mieszkańców, że rozwiązania ekologiczne będą lepsze, że paliwa stałe szkodzą.
Dyrektor MGZGK Mirosław Smutkiewicz odpowiedział, że jeśli chodzi o projektowanie
źródeł ogrzewania budynków to te budynki, które są w zasobie gminy były projektowane
wiele lat temu, a ta technologia to jest kwestia ostatnich dwóch trzech lat. Taka technologia
może być rozważona przy okazji budowania kolejnego budynku. Pan Dyrektor powiedział, że
trzeba było zmienić nazwę zadania z gazyfikacji na modernizację, ponieważ funkcjonuje
przepis, który uniemożliwia stosowania gazu budynkach poniżej 4 kondygnacji jak np. przy
ul. Nasielskiej 1, dlatego będzie też ogrzewanie elektryczne, a rozważne jest również
zamontowanie paneli fotowoltaicznych.
Radny Sławomir Czerwiński dodał, że niektórych mieszkańców ciężko przekonać do
modernizacji, sam próbował z niektórymi rozmawiać, wiele rodzin nie ma tam centralnego
ogrzewania więc doprowadzenie tam gazu nie rozwiązałoby problemu, bo samym piecykiem
nie ogrzeją domu, tylko musi być instalacja, a większość nie ma takiej instalacji i chciałby
uniknąć takiej sytuacji, kiedy doprowadzono by gaz a ogrzewanie nadal będzie takie jak teraz.
Radny Krzysztof Bońkowski powiedział, że chciałby, aby była ciągła presja na mieszkańców,
że wymiana jest konieczna i niezbędna, konieczna jest eliminacja kopciuchów.
Dyrektor MGZGK Mirosław Smutkiewicz powiedział, że na ul. Pułtuska 43 są indywidualne
piece i każdy z właścicieli mógł skorzystać z dofinansowania i to dofinansowanie zostało
udzielone, natomiast w przypadku, gdy lokal był w zasobie gminy modernizacja była na koszt
gminy bez dofinansowania. Na ul. Nasielskiej 1 jest blisko połowa lokali gminnych i
obowiązek modernizacji spada na gminę.
Przewodnicząca Komisji Bożena Kalinowska zapytała, ile osób pobiera dodatki
mieszkaniowe i jaka to jest kwota miesięczna, drugie pytanie, ile osób posiada zaległości w
opłacie i jakie są to kwoty.
Kierownik Referatu AG Anita Kubalska odpowiadając Radnemu Bońkowskiemu powiedział,
że mówiąc o 6 lokalach, których rodziny nie chciały, nie miała na myśli 6 rodzin, to są lokale
socjalne były one proponowane rodzinom, które spełniały warunki do takiego lokalu, w
zależności od metrażu, 30 metrów nie więcej niż 4 osoby, 15 metrów maksymalnie 2 osoby, z
podań które wpłynęły w większości są to rodziny wielodzietne, albo osoby samotnie
wychowujące dzieci. Proponując dane mieszkanie brane jest pod uwagę komu się go
proponuje. Ponadto lokale, które są opuszczane nadają się do generalnego remontu.
Radny Krzysztof Bońkowski dopytał odnośnie generalnego remontu czy w umowie nie ma
zapisu, że lokal powinno się zdać w takim stanie w jakim się otrzymało.
Kierownik Referatu AG Anita Kubalska odpowiedziała, że MGZGK podpisuje umowy, ale
egzekwowanie tego od osób zamieszkujących takie mieszkania socjalne było bardzo ciężkie.
Radny Krzysztof Bońkowski powiedział, że rozumie, że ci ludzie mogą nie mieć środków, ale
można ich wziąć do prac na rzecz miasta, aby odpracowali te koszty remontu, ewentualnie
mogliby się zaangażować w odnowienie tych mieszkań.

Dyrektor MGZGK Mirosław Smutkiewicz powiedział, że temat odpracowania, zadłużenia
jest realizowany i kilka osób w ciągu roku się zgłasza. Za sprawą Burmistrza gmina
rozpoczęła taki sposób przydzielania z partycypowaniem w kosztach, że jeśli któraś z rodzin
dostaje mieszkanie to w standardzie deweloperskim a wykończenie jest po stronie rodziny,
która będzie tam mieszkać. Jeden lokal już jest oddany w ten sposób i teraz będzie drugi.
Dyrektor odpowiedział o odnośnie zadłużenia, że jest ono dzielone na dwie grupy, jedna są to
wszystkie nowe budynki, gdzie czynsz jest najwyższy to budynki przy ul. Konwaliowej 2 i
Konwaliowej 2a, ul. Pułtuska 17b, ul. Polna 51, w tych budynkach jest najwyższe zadłużenie,
które sięga do kilku tysięcy złotych, najniższe są to drobne kwoty typu 2 złote, najwyższe
zadłużenia często wiążą się z problemami rodzinnymi czy zdrowotnymi, niemożliwymi do
wyegzekwowania przez komornika. Jeśli chodzi o drugą grupę są to budynki socjalne i
komunalne i na liście dłużników jest blisko 60 pozycji kwoty zadłużenia są od 0,77 zł do 5
tys. zł. i w tych przypadkach również jest problem w wyegzekwowaniu tych należności, w
przypadku, kiedy człowiek nie ma środków do życia można go eksmitować, ale jednocześnie
należy mu zapewnić lokal i często jest to lepszy lokal. Łączne zadłużenia opiewają na kwotę
84 tys. zł.
Kierownik Referatu AG Anita Kubalska odpowiedziała, że dodatek mieszkaniowy wypłacany
jest osobom, które nie maja zaległości, wypłacany jest 36 osobom a łączny roczny koszt to
66.573 zł.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński odniósł się do ul. Nasielskiej 1 powiedział, że
zależało mu, aby zgazyfikować ten budynek, niestety przepisy uniemożliwiają gazyfikację,
najważniejsze, aby ten budynek był ekologiczny i nie dymił, były też przypadki palenia się
sadzy więc to jest zagrożenie dla wszystkich mieszkańców. Przewodniczący poprosił, aby
podjąć intensywne działania w tej sprawie, ponieważ minęło już 2,5 roku od początku
kadencji a dalej się dymi z tych kominów.
Radny Sławomir Czerwiński potwierdził, że były sytuacje palenia się sadzy, ale ogromną
rzecz zrobił Pan Dyrektor Smutkiewicz ponieważ w ostatnim czasie udało się intensywnie
wyczyścić kominy i w tej chwili już nie dochodzi do pożarów. Radny powiedział, że jeśli
chodzi o panele fotowoltaiczne to może warto rozważyć, aby MGZGK przystąpił do
spółdzielni, która się właśnie tworzy, mogłoby to być szansą na obniżenie rachunków dla
mieszkańców.
Dyrektor MGZGK Mirosław Smutkiewicz powiedział, że może nie zakład, ale wspólnota jak
najbardziej mogłaby byś członkiem stowarzyszenia.
7. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński powiedział, że przy ul. Nasielskiej 1 jest altana
śmieciowa, służy ona dwóm wspólnotom, czyli kilka bloków, natomiast zgłaszają ciągle
problem, że jest ciągle tam bałagan, wystawane są odpady wielkogabarytowe, stara armatura
łazienkowa i nie wygląda to dobrze. Przewodniczący powiedział, że otrzymał informację od
Dyrektora Smutkiewicza, że mógłby posprzątać, ale jest decyzja, żeby nie sprzątać, żeby
nauczyć mieszkańców, aby wystawiali gabaryty wtedy, kiedy jest dla nich termin.
Przewodniczący poprosił, aby spróbować ustalić może kto wystawia te gabaryty, upomnieć
taką osobę, może Straż Miejska powinna kontrolować częściej takie miejsca. Przewodniczący
powiedział też, że miał wiele uwag odnośnie odśnieżania, mieszkańcy nie są zadowoleni,

ulice są ciągle białe, śnieg zalega, czym to jest spowodowane, że nie są odśnieżane ulice na
bieżąco.
Sekretarz Rafał Karpiński odnośnie uporządkowania terenu przy ul. Nasielskiej 1 powiedział,
że zostaną wdrożone działania zapobiegawcze przez Straż, być może uda się ustalić skąd te
wielkogabarytowe rzeczy się biorą, nie powinno być tak aby gabaryty leżały przez większość
roku, powinny być wystawiane przed terminem odbioru.
Dyrektor MGZGK Mirosław Smutkiewicz dodał, że na wiatach zostaną umieszczone
tabliczki informujące o zakazie wystawienia gabarytów poza terminami, natomiast
wyegzekwowanie jest ciężkie, a sprzątniecie tego co jest jest do przedyskutowania, odnośnie
odśnieżania w Serocku, jest bardzo dużo uliczek i chodników, zakład stara się na bieżąco
wszędzie docierać, reaguje też na wszelkie zgłoszenia od mieszkańców.
Radny Sławomir czerwiński powiedział, że również miał zgłoszenia od mieszkańców
odnośnie śmieci przy ul. Nasielskiej 1, mieszańcy mówią, że sytuacja pogorszyła się, odkąd
został zlikwidowany śmietnik dla bloków przy ul. Pułtuskiej teraz wszystkie cztery bloki
korzystają z jednej altany śmieciowej, może pomysłem byłoby jednak przywrócić tamten
śmietnik. Radny zapytał również czy będą ustawiane koksowniki przy przystankach ta jak
kiedyś było to robione w duże mrozy.
Dyrektor MGZGK Mirosław Smutkiewicz jeśli chodzi o koksowniki powiedział, ze w tym
roku nie funkcjonują z dwóch powodów pierwszy to ekologia a drugi pandemia, gromadzenie
się bez dystansu może skutkować zarażeniem, jeśli chodzi o śmietnik dla wspólnoty Pułtuska
25 i 27 jego lokalizacja została ponieważ pod parkingiem funkcjonuje potężny skład, i jego
stan techniczny się pogarsza, dlatego, żeby nie doszło do zawalenia stropu kiedy przyjeżdżała
śmieciarka została podjęta decyzja o przeniesieniu i jest zakaz wjazdu ciężkich samochodów.
Radna Gabriela Książyk powiedziała, że jak jeżdżą pługi śnieżne to zgarniają śnieg do
wjazdów na posesje, a mieszkańcy nie nadążają tego odśnieżać i tworzą im się zaspy śniegu, z
którym nie wiadomo co zrobić.
Dyrektor MGZGK Mirosław Smutkiewicz odpowiedział, że technicznie nie da rady inaczej
tego zrobić, śnieg zsuwa się w pierwsza wolną przestrzeń z pługa, jest to problem wielu
zarządców z którym nie ma, jak walczyć, kierowca pługa nie jest w stanie technicznie inaczej
tego zrobić. Priorytetem jest odśnieżanie dróg.
Sekretarz Rafał Karpiński odniósł się do pytania odnośnie dowożenia na szczepionki, czy
poza powiat będą te osoby dowożone, jest tak, że Straż Miejska nie powinna przekraczać
poza obszar swojego działania czy obszar gminy, ale jeśli chodzi o powiat można to wziąć
pod uwagę, ponieważ straż współpracuje z jednostkami powiatowymi, ale jeśli chodzi o
dalsze miejsca jej zakres terytorialny nie obejmuje.
Dyrektor SPZOZ Beata Ugodzińska powiedziała odnośnie transportu szczepionek, że
zamawiane są raz na tydzień w poniedziałki przez system dystrybucji szczepień- rządową
aplikację specjalnie do tego stworzoną, szczepionki przychodzą z agencji rezerw
materiałowych, pierwsza dostawa przyszła 25 stycznia o godzinie 12tej przywozi ją kurier.
Kolejna dostawa miała być 1 lutego, natomiast przyszła informacja, że będą dostarczone 2
lutego, czyli wtorek, a na wtorek już były wyznaczone godziny szczepień, 2 lutego przyszła
informacja, że jednak szczepionki przyjdą 3 lutego w związku z tym konieczne było

przeorganizowanie punktu szczepień i zorganizowania szczepień na inne godziny, 3 lutego
szczepionki dotarły. Kolejna dostawa była 8 lutego, więc jak na razie był jeden dzień
zawirowania.
8. Zamknięcie posiedzenia.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Komisji Bożena Kalinowska zakończyła
posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich.
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