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Protokół Nr 2/2020 

z posiedzenia Rady Społecznej  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, 

które odbyło się w dniu 18 września  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 - nieobecna 

3. Alicja Śniegocka –Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego - osobiście 

4. Piotr Hołoś - zdalnie 

5. Irena Sadek – zdalnie  

6. Adam Kopis - nieobecny 

7. Danuta Froń – zdalnie  

8. Adam Staszczyk – zdalnie (nieobecny podczas głosowania nad uchwałami) 

9. Grzegorz Hadzik - zdalnie 

10. Roman Wojtysiak – zdalnie  

11. Beata Andrzejewska – Dyrektor SPZOZ – osobiście 

oraz  

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

2. Zbigniew Bera – Z-ca Dyrektora ds. Medycznych – osobiście (od godz. 13:38) 

3. Agata Sztucka – protokolant  - osobiście 

 

Porządek obrad: 

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

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

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ  w Kępnie z dnia 18 maja 2020r. 

4. Informacja dotycząca bieżącej sytuacji finansowej i działalności SPZOZ w Kępnie. 

5. Podjęcie uchwał: 

- w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym 

inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za rok 2019; 

- w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

6. Dyskusja, wnioski i wolne głosy. 

7. 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 

dyrektora SPZOZ z dnia 31 sierpnia 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 maja 2020r. 
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4. W punkcie czwartym przedstawiciele SPZOZ w Kępnie – Pani Beata Andrzejewska, Pan Marian 

Olejniczak oraz Pan Zbigniew Bera przedstawili informacje dotyczące bieżącej sytuacji finansowej                

i działalności SPZOZ.  

Przedstawiona przez panią Beatę Andrzejewską informacja finansowa dotyczyła funkcjonowania 

szpitala w pierwszym półroczu 2020r.  

Na dzień 30 czerwca przychody ogółem wyniosły 26 817 000,00 zł  co stanowi 51 % realizacji planu 

finansowego w zakresie przychodów na rok 2020. Najważniejszą grupę przychodów stanowią 

przychody z kontraktu z NFZ, z którego Szpital w Kępnie uzyskał przychody w kwocie 24 697 000,00 zł 

(realizacja 50%).  

Dyrektor szpitala wymieniła inne grupy przychodów, tj.:  

- odpłatne badania diagnostyczne – przychody w kwocie 538 000,00 +zł (realizacja planu 40%), 

- sprzedaż usług niemedycznych – przychody w kwocie 79 000,00 zł (realizacja planu 53%), 

- przychody operacyjne w kwocie 1 494 000,00 zł (realizacja planu 115%), 

- przychody finansowe w kwocie 6 700,00 zł (realizacja planu finansowego 167%).   

Koszty funkcjonowania szpitala ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 28 086 000,00 zł 

(realizacja planu kosztów ogółem wyniosła 50%).  

Wynik finansowy za pierwsze półrocze jest ujemny. Strata kształtuje się  na poziomie 269 000,00 zł, 

przy planowanym wyniku rocznym - stracie na poziomie 4 000 000,00 zł.   

Wynik finansowy za miesiąc lipiec 2020r. był ujemny na poziomie 1 400 000,00 zł.  

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca wynosiły 604 000,00 zł.  

Pani Dyrektor podkreśliła, że na dzień 18 września 2020 r. szpital nie posiada zobowiązań 

wymagalnych. Zostały one spłacone w ostatnich dniach.  

SPZOZ w Kępnie spłaca w układach ratalnych zobowiązania wobec ZUS za miesiące sierpień – 

grudzień 2019 r. Na dzień 30 czerwca 2020r. pozostało do spłaty 3 000 049,00 zł.  

Pani Beata Andrzejewska podkreśliła, że układ ratalny zawarty w roku 2020  z uwagi na epidemię nie 

jest obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami i opłatami prolongacyjnymi - spłacana jest tylko 

główna kwota rozłożona na raty.  Wszystkie raty wynikające z umów zawartych z ZUS dokonywane są 

terminowo.  

Na dzień 30 czerwca 2020r. wartość nadwykonań w ramach kontraktu z NFZ wynosi ogółem 

117 000,00 zł, natomiast niewykonania kontraktu wyniosły ogółem 2 951 000,00 zł.  

Pan Marian Olejniczak – Dyrektor ds. Ekonomiczno – Eksploatacyjnych przedstawił informację            

w zakresie zadań remontowo-inwestycyjnych oraz zakupów aparatury medycznej.  

Pierwszym zadaniem było opracowanie dokumentacji budowlanej na remont dachu Szpitala  

w Kępnie. Zadanie to zostało  zrealizowane - dokumentacja została wykonana. Łącznie z wydanym 

pozwoleniem na budowę zadanie to  oczekuje na realizację. Według kosztorysu inwestycyjnego koszt 

tego zadania wynosi ponad 543 000,00 zł. 

 Została opracowana ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku 

Szpitala w Kępnie. Pan Marian Olejniczak poinformował, że w dniu 18 września 2020r. jest wydawane 

pozwolenie przez Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu. SPZOZ w Kępnie  posiada 

opracowaną nową ekspertyzę dla wszystkich budynków Szpitala w Kępnie oraz opracowaną               

w ubiegłym roku ekspertyzę dla budynku w Grębaninie. Te dokumenty są ważne dla celów 

projektowych, bez tych dokumentów nie można praktycznie nic projektowo wykonać.  

Kolejnym zadaniem jest przebudowa Oddziału Położniczo – Ginekologicznego, Noworodkowego                 

i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

Następnym zadaniem jest remont sal chorych korytarza Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego          

w Grębaninie, instalacji systemu PPOŻ itd. Pan Marian Olejniczak poinformował, iż  tym zakresie 

zostało niewiele wykonane, ponieważ w tej chwili realizowany jest projekt rozbudowy Szpitala           

w Grębaninie.  

Ostatnim zadaniem przewidzianym do realizacji roku bieżącym, była przebudowa oddziału 

Położniczego-Ginekologiczno oraz Oddziału Noworodkowego celem utworzenia pomieszczeń 

higieniczno – sanitarnych na salach chorych oraz rozbudowa oddziału OIOM-u w celu dostosowania 
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do wymogów prawa poprzez rozbudowę o 2 łóżka i dobudowę nowej kubatury. Planowano 

rozpoczęcie tej inwestycji w tym roku, niestety nie została ona rozpoczęta, ponieważ kończona jest 

dokumentacja kosztorysowo-projektowa i trwa oczekiwanie na wydanie pozwolenia. Wstępnie 

założono, że będzie to koszt 6 000 000,00 zł. natomiast, kosztorys inwestorski na całe zadanie jest 

opracowany na kwotę ponad 9 600 000,00 zł. 

Następnie pan Marian Olejniczak przedstawił informacje dotyczące zakupu aparatury medycznej: 

 zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby transportu pacjentów – rozpoczęła się procedura 

przetargowa, 

  ucyfrowienie  diagnostyki obrazowej w Pracowni RTG poprzez zakup dwóch nowych cyfrowych 

aparatów RTG i cyfrowego mamografu – jest ogłoszone postępowanie przetargowe, 

 zakup dwóch aparatów do hemodializ do stacji dializ – zakup będzie realizowany w ostatnim 

kwartale bieżącego roku, 

  aparat USG dla potrzeb oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Poradni Ortopedycznej 

– oczekiwanie na decyzję o przyznaniu w formie nieodpłatnej, jeżeli  nie zostanie przyznany to do 

końca roku będzie zakupiony, 

 zakup aparatu EKG, ergometru, bieżni dla Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie 

zostanie zrealizowany w ostatnim kwartale bieżącego roku,  

 zakup respiratora stacjonarnego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – nie będzie 

realizowany, ponieważ nowy respirator został otrzymany w formie daru ze środków Urzędu 

Marszałkowskiego, 

 zakup trzech sztuk nawilżaczy wysokoprzepływowych dla oddziałów OIOM-u i Internistycznego 

zakup został zrealizowany, 

 zakup myjki do dezynfektora dla Pracowni Endoskopii - zakup będzie realizowany w ostatnim 

kwartale bieżącego roku.  

Pan Marian Olejniczak poinformował, że w związku z pandemią  i pytaniami Wojewody, Ministerstwa 

Zdrowia i Urzędu Marszałkowskiego, zgłaszane było zapotrzebowanie na różny sprzęt medyczny. 

Sprzęt jest dostarczany do Szpitala w Kępnie, w związku z czym niektórych zakupów nie trzeba było 

realizować. Szczegółowa informacja zostanie przedstawiona na koniec 2020 roku 

Na prośbę Przewodniczącego Rady Społecznej SPZOZ w Kępnie pan Marian Olejniczak 

szczegółowo opowiedział o cyfryzacji pracowni rentgenowskiej.  

Pan Marian Olejniczak poinformował o problemie – przecieku jednego z kotłów (wyciek z pieca). 

Z uwagi na automatykę wymienić należy 2 piece - koszt około 250 000,00 zł. Podjęto działania pod 

nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego, aby tę nieszczelność zaspawać, a jest taka możliwość, 

ponieważ nieszczelność pojawia się w przedniej części pieca. Obecnie pracuje jeden piec, ale               

w okresie zimowym jest  to niemożliwe. Piece mają 19 lat. Stan piecy nie jest zły i ze względu na to 

podejmowane są próby zaspawania, natomiast wykonać to musi firma, która ma stosowne 

uprawnienia. 

Pani Dyrektor Beata Andrzejewska podkreśliła, że ucyfrowienie Pracowni Rentgenowskiej jest 

ważne ze względu na jakość diagnostyki pacjentów, ale również możliwości skorzystania z usługi 

teleradiologicznej i możliwości opisywania zdjęć przez radiologów niekoniecznie obecnych w naszym 

Szpitalu. W związku z tą inwestycją został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania 

zewnętrznego. Jeśli dofinansowanie zostanie przyznane, to kredyt inwestycyjny nie będzie 

wykorzystany na ten cel tylko na inne inwestycje.  

Dyrektor SPZOZ w Kępnie nawiązała do awarii pieca informując, ze uda się go naprawić.  

Pani Beata Andrzejewska poinformowała o zmianach kadrowych, które zaszły w Szpitalu,  m. in. 

o zmianie na stanowisku Ordynatora Oddziału Chirurgicznego. Wypowiedzenie złożył obecny 

ordynator z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa z końcem listopada. 

Objęcie tej funkcji wymaga procedury konkursowej, która jest możliwa dopiero wtedy, kiedy będzie 

wakat na tym stanowisku.  

Nastąpi również zmiana na stanowisku Ordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.               
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Pani Ordynator złożyła wypowiedzenie, które wcześniej było zgłaszane i sygnalizowane przez długi 

czas.  To wypowiedzenie nie jest wypowiedzeniem całkowitym z pracy na oddziale ale z pełnionej 

funkcji. Zgodnie z procedurą również będzie musiał odbyć się konkurs na to stanowisko. 

Następnie zostały przedstawione bieżące sprawy medyczne w związku z nową strategią walki       

z epidemią ogłoszoną przez Ministra Zdrowia. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej otrzymali 

możliwość kierowania na wymazy w kierunku COVID. Testy będą realizowane w punktach „drive”. 

Pani Dyrektor opowiedziała o działalności punktu „drive” w Kępnie. Wskazała nowy podział szpitali na 

trzy poziomy:  

I – szpitale powiatowe,   

II – oddziały zakaźne lub obserwacyjno-zakaźne,  

III – szpitale wielospecjalistyczne.   

Nie ma już szpitali jednoimiennych oraz nie ma już rejonizacji. 

W nowym systemie dużą rolę odgrywa transport „covidowy”. 

Szpital w Kępnie został zobligowany do stworzenia miejsc izolacyjnych, gdzie przebywać będą 

pacjenci do czasu uzyskania wyniku lub do momentu, gdy będzie gotowy transport, który przewiezie 

ich do kolejnego szpitala. Takich miejsc w Kępnie mamy 3 zgodnie z decyzją Wojewody. 

SOR w Kępnie został wyposażony w tzw. szybkie testy, które są przeznaczone dla pacjentów  

z podejrzeniem COVID. Wynik otrzymywany jest w ciągi 10 minut. Jeśli jest negatywny to zostaje ten 

wynik ponawiany. Testy Szpital dostał wraz z  analizatorem.  

  Pan dyrektor Bera opowiedział o uruchomieniu otrzymanego analizatora i przeszkoleniu 

personelu. Jest duża korelacja między tym aparatem, a testami PCR. Test przeprowadzany 

otrzymanym analizatorem trwa 10 minut, ale jego wynik musi być potwierdzony drugą metodą (PCR). 

Szpital jest zobowiązany do comiesięcznego sprawozdawania każdego pacjenta do systemu 

ministerialnego.  SPZOZ w Kępnie otrzymał 1200 testów.  

Pani Dyrektor poinformowała, że w zeszłym roku Szpital przy udziale Starostwa Powiatowego             

w Kępnie złożył wniosek o udział w programie rehabilitacji udarowej. Wniosek ten został oceniony 

wysoko – 2 miejsce z pośród wszystkich złożonych wniosków. Umowa na realizację tego programu 

podpisana została w dniu 29 lipca 2020r. Fizycznie program zostanie uruchomiony w połowie 

października 2020r. Wartość programu udarowego łącznie na 3 lata to 2 185 000,00 zł.  

Pan Zbigniew Bera przedstawił program udarowy od strony medycznej. 

Program udarowy obejmuje pacjentów między 18 a 60 rokiem życia. Kwalifikowani będą pacjenci, 

którzy przebyli udar nie dalej niż 12 miesięcy przed podjęciem rehabilitacji. Rehabilitacja pacjentów 

odbywała się będzie w systemie ambulatoryjnym i stacjonarnym przez 6 dni w tygodniu (od 

poniedziałku do soboty), w cyklach 3 tygodniowych, po upływie których odbędą się cykle 

obserwacyjne.  W cyklu uczestniczyć będzie po 12 osób. Program obwarowany jest pewnymi 

ograniczeniami. Część osób zostanie zdyskwalifikowanych z uwagi na występujące choroby 

współistniejące. W programie przewidziany jest udział lekarza rehabilitacji,  fizykoterapeutów, 

neuropsychologa oraz neurologopedy. Zajęcia są określone ramami czasowymi.  

Pan Robert Kieruzal poinformował o tym, że omówiony program jest dofinansowany w 95 %. Udział 

własny to 106 000,00 zł. 

Pan Zbigniew Bera poinformował, że jest to program wielkopolski ale obejmuje nie tylko wielkopolan, 

gdyż wystarczy pracować, uczyć się, zamieszkiwać na terenie wielkopolski, aby w tym programie 

uczestniczyć.  

Szpital w Kaliszu uzyskał również możliwość prowadzenia tej działalności. 

Dyrektor SPZOZ w Kępnie poinformowała, że po pierwszym etapie epidemii Szpital powraca do 

normalnego funkcjonowania oczywiście w reżimie sanitarnym. Oddziały powróciły do swojej 

działalności, pacjenci do zabiegów planowych są poddawani testom na COVID-19. Zabiegi się 

odbywają. Pracownie wróciły do pełnego funkcjonowania. Wejście jest poprzedzone telefonem             

i umówieniem na dzień i godzinę. Nie ma ograniczeń ilościowych. Laboratorium również zwiększy 

zakres swojego funkcjonowania. Odbywają się również wizyty osobiste pacjentów w poradni.  
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5. W punkcie piątym Przewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie poinformował o zmianach pierwotnych projektów uchwał. Zmiany projektów 

uchwał zostały również wcześniej przekazane członkom Rady. 

 Następnie Rada Społeczna SPZOZ podjęła: 

 Uchwała nr 2/2020 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Kępnie z dnia 18 września 2020r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie rocznego 

sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie za rok 2019 – uchwała przyjęta jednogłośnie/ 7 głosów za, 0 głosów 

przeciw, 3 członków Rady było nieobecnych.  

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

w Kępnie z dnia 18 września 2020r. - w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zbycia aktywów 

trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. – uchwała przyjęta 

jednogłośnie/ 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 3 członków Rady było nieobecnych. 

6. Dyskusja, wnioski i wolne głosy. 

  Głos zabrał Przewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie, który zwrócił się z apelem do wszystkich włodarzy gmin oraz przewodniczących 

rad gmin, aby włączyli się w możliwości współfinansowania pewnych zadań inwestycyjnych szpitala. 

Poinformował, że Powiat Kępiński nie uchyla się od współfinansowania tego, co jest niezbędne dla 

Szpitala w Kępnie oraz zwrócił się z prośbą do włodarzy gmin o możliwość współfinansowania zakupu 

mammografu. Powiat Kępiński miałby pokryć 50 % kosztu zakupu takiego urządzenia. Przewodniczący 

Rady zobowiązał panią Dyrektor SPZOZ do poinformowania jaki będzie koszt zakupu mammografu i jaka 

część kosztów dotyczyła by każdej  gminy z osobna.  

7. 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 2/2020 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej          

w Kępnie z dnia 18 września 2020r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie rocznego 

sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie za rok 2019. 

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

w Kępnie z dnia 18 września 2020r. - w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zbycia aktywów 

trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

5. Nagranie posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ z dnia 18 września 2020r.  

 


