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                                    Protokół Nr 1/2020               

z posiedzenia Rady Społecznej  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, 

które odbyło się w dniu 18 maja 2020 roku o godz. 13:00  

w trybie zdalnym (stan epidemii – COVID-19) 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Przewodniczący RS SPZOZ – osobiście 

2. Bogumiła Lewandowska- Siwek – Z-ca Przewodniczącego RS SPZOZ – zdalnie 

3. Alicja Śniegocka –Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego – osobiście  

4. Piotr Hołoś – zdalnie 

5. Irena Sadek - zdalnie 

6. Adam Kopis - zdalnie 

7. Danuta Froń - zdalnie 

8. Adam Staszczyk – dołączył zdalnie o godzinie 13:20 

9. Grzegorz Hadzik - zdalnie 

10. Roman Wojtysiak – nieobecny 

11. Beata Andrzejewska – Dyrektor SPZOZ - zdalnie 

oraz  

1. Marian Olejniczak – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Eksploatacyjnych – zdalnie 

2. Zbigniew Bera – Z-ca dyrektora ds. medycznych – zdalnie 

3. Anita Handrysik – Główna Księgowa – zdalnie 

4. Ewa Nowak  - ZZPiP - zdalnie 

5. Barbara Mencel – Naczelna Pielęgniarka – zdalnie 

6. Agata Sztucka – protokolant – osobiście 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Rady Społecznej SPZOZ. 

2. Stwierdzenie dotyczące prawidłowości zwołania Rady i zdolności do podejmowania uchwał. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ w Kępnie z dnia 18 grudnia 2019r. 

4. Informacja dotycząca realizacji planu finansowego za 2019r. w zakresie 

 przychodów i kosztów,  

 zakupów aparatury medycznej i pozostałego wyposażenia, 

 realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych. 

5. Informacja dotycząca bieżącej sytuacji finansowej SPZOZ w Kępnie oraz realizacji planu 

finansowego na dzień 31 marca 2020r. w zakresie 

 przychodów i kosztów,  

 zakupów aparatury medycznej i pozostałego wyposażenia, 

 realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych. 

6. Podjęcie uchwał 

7. Dyskusja, wnioski i wolne głosy. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

1. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ Starosta Kępiński - Robert Kieruzal. 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad i poddał go pod głosowanie. Porządek 

obrad przyjęto jednogłośnie. 

2. W punkcie drugim Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania posiedzenia – posiedzenie 

zwołane zgodnie z terminami i zasadami określonymi w załączniku do uchwały Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Posiedzenie zwołano na wniosek 
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dyrektora SPZOZ z dnia 30 kwietnia 2020r. Następnie Przewodniczący stwierdził zdolność Rady          

do podejmowania uchwał obecnych na posiedzeniu 8 członków uchwały podejmowane są zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 3/5 składu Rady. 

3. W punkcie trzecim Rada jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia z dnia 18 grudnia 2019r.  

4. W punkcie czwartym przedstawiciel SPZOZ – Pani Beata Andrzejewska przedstawiła informacje 

dotyczące realizacji planu finansowego za 2019 r. w zakresie 

 przychodów i kosztów,  

 zakupów aparatury medycznej i pozostałego wyposażenia, 

 realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych 

5. W punkcie piątym przedstawiciele SPZOZ – Pani Beata Andrzejewska przedstawiła informacje 

dotyczące bieżącej sytuacji finansowej SPZOZ w Kępnie oraz realizacji planu finansowego na dzień 31 

marca 2020r. w zakresie 

 przychodów i kosztów,  

 zakupów aparatury medycznej i pozostałego wyposażenia, 

 realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych 

Dyrektor SPZOZ przybliżyła w statystyce obecną sytuację związaną z epidemią z poziomu szpitala, 

raport diagnostyki koronawirusa, poinformowała o zawieszonej współpracy z wyjazdowym zespołem 

wymazowym z uwagi, że skończyła się dotacja przyznana szpitalowi na ten cel. 

Członkowie Rady dyskutowali o: dotacji udzielonej szpitalowi, darowiznach i sposobie ich 

przekazywania, wyjazdowym zespole wymazowym, pożyczce udzielonej SPZOZ w Kępnie oraz 

możliwości jej umorzenia, ekspertyzie przeciwpożarowej SPZOZ w Kępnie i kosztach jej wykonania. 

6. W punkcie szóstym Rada Społeczna SPZOZ podjęła: 

 Uchwała nr 1/2020 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej        

w Kępnie z dnia 18 maja 2020r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Planu Finansowego w 

tym Planu Inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na 

2020r.  – uchwała przyjęta jednogłośnie. 

7. Dyskusja, wnioski i wolne głosy. 

Przewodniczący, Członkowie Rady i obecni goście zwrócili uwagę na konieczność przestrzegania 

restrykcji związanych z stanem epidemii, podniesiono kwestie skierowania apelu do mieszkańców 

gmin powiatu kępińskiego o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o zgłaszanie do odpowiednich 

służb sytuacji łamania przepisów obowiązujących w związku z  epidemią.  

Szeroko dyskutowano o sytuacji zakładów pracy – fabryk meblowych na terenie powiatu kępińskiego 

w związku z odnotowanymi zakażeniami koronawirusem. 

Pani Ewa Nowak przedstawiciel ZZPIP skierowała pytanie odnośnie udzielonej pożyczki zwrotnej oraz 

kwoty udzielonej dotacji.  

Starosta Kępiński wyjaśnił, iż pożyczka udzielona dla SPZOZ w kwocie 1 000.000 zł podlega zwrotowi 

oraz poinformował, że obecnie prowadzone są analizy w zakresie dalszych decyzji dotyczących 

wymienionej pożyczki. Natomiast kwota 750.000 zł stanowi dotację bezzwrotną pod warunkiem jej 

rozliczenia. Ponadto Starosta wyjaśnił iż, kwota 800.000 zł o którą zapytała Pani Ewa Nowak, stanowi 

sumę pomocy: wcześniej wymienionych 750.000 zł oraz kwoty jaka została wydatkowana na 

maseczki, które zostały przekazane dla szpitala co dało łącznie kwotę w granicach 800.000 zł.  

Pani Beata Andrzejewska poinformowała o działaniach SPZOZ w Kępnie w związku z pacjentem  

z dodatnim wynikiem testu na COVID-19. 

Pani Bogumiła Lewandowska–Siwek skierowała pytanie, czy w związku ze wzrostem zachorowań       

w powiecie kępińskim oraz  z planowanym na 25 maja 2020 r. otwarciem przedszkoli i szkół dla klas I-

III jest możliwość ewentualnego nie otwierania szkół.   

Starosta poinformował, że w związku iż nie jest właściwym adresatem tego pytania, przekaże 

wojewodzie, że samorządowcy zgłaszają sugestie i niepokoje dotyczące uruchomienia opieki nad 

dziećmi. 
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Wolny głos Pani Ewy Nowak przedstawiciela ZZPIP o rozpatrzenie dla dobra szpitala umorzenia przez 

Powiat Kępiński pożyczki w wysokości 1 000.000 zł pożyczki. 

8.  Na tym posiedzenie zakończono. 

 

             Przewodniczący Rady Społecznej  

                     SPZOZ 

                             /-/ Robert Kieruzal 

     18.09.2020r. 

Protokołowała: 

/-/ Agata Sztucka  

    18.09.2020r. 

 

Załączniki do protokołu: 

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ 

2. Lista obecności 

3. Uchwała nr 1/2020 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kępnie z dnia 18 maja 2020r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Planu Finansowego w 

tym Planu Inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na 

2020r. 

4. Nagranie posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ z dnia 18 maja 2020r.  

 

 

 

  


