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Klub Radnych 

Prawo i Sprawiedliwość 

w Radzie Powiatu Grodziskiego 

Grodzisk Mazowiecki, 28 lutego 2019r. 

Szanowny Pan 

Sławomir Kamiński 

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego 

na podstawie § 21 Statutu Powiatu Grodziskiego zwracam się za Pana pośrednictwem 

z interpelacją skierowaną do Starosty Powiatu Grodziskiego. 

INTERPELACJA 

w sprawie trudnej sytuacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego 

im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. 

W związku z trudną sytuacją w Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II 

w Grodzisku Mazowieckim, a w szczególności z często występującym problemem długiego oczekiwania 

pacjentów na Szpitalnym Oddziału Ratunkowym zwracam się z następującymi pytaniami: 

• Czy istnieje możliwość zapewnienia środków finansowych i zorganizowania akcji informacyjnej na 

terenie powiatu grodziskiego, dotyczącej celu funkcjonowania SaR, Pogotowia Ratunkowego oraz 

Nocnej Pomocy Lekarskiej i wskazania mieszkańcom alternatywnych sposobów na uzyskanie 

pomocy medycznej? 

• Czy istnieje możliwość zorganizowania spotkania z władzami samorządów powiatowych i gminnych 

z powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, sochaczewskiego, warszawsko-zachodniego oraz 

pruszkowskiego w celu zaproponowania przekazania środków na rzecz Szpitala Zachodniego, które 

mogłyby wpłynąć na poprawę jego funkcjonowania? 

• Czy istnieje możliwość współfinansowania przez powiat grodziski zwiększenia ochrony na terenie 

SaR? Ponadto uprzejmie proszę o podjęcie rozmów z Policją na temat niebezpiecznych sytuacji 

zdarzających się w SaR i analizy sytuacji tam panującej. 
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• Czy istnieje możliwość zorganizowania spotkania władz samorządowych z terenu naszego powiatu 

w celu rozważenia wykupu świadczeń medycznych dla mieszkańców i skrócenia czasu oczekiwania 

w kolejkach do specjalistów? 

• Czy istnieje możliwość zorganizowania spotkania władz samorządowych z terenu naszego powiatu 

w celu omówienia stworzenia programu zwiększenia dostępności do obiektów sportowych 

i kulturalnych dla pracowników SOR? 

• Czy istnieje możliwość sfinansowania i zorganizowania serii szkoleń dla lekarzy POZ w sprawie 

nadmiernego i często nieuzasadnionego kierowania pacjentów na SOR w Grodzisku Mazowieckim? 
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