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Protokół Nr 2/2021 

z posiedzenia Rady Społecznej  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, 

które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2021 roku o godz. 13:00  

w trybie zdalnym (stan epidemii – COVID-19) 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Przewodniczący RS SPZOZ  

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

3. Alicja Śniegocka –Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego - zdalnie 

4. Piotr Hołoś - zdalnie 

5. Irena Sadek - zdalnie 

6. Adam Kopis - zdalnie 

7. Danuta Froń – zdalnie  

8. Adam Staszczyk – zdalnie 

9. Grzegorz Hadzik – zdalnie 

10. Beata Andrzejewska – Dyrektor SPZOZ – zdalnie 

oraz  

1. Andżelika Możdżanowska – Poseł do Parlamentu Europejskiego – zdalnie 

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

3. Anita Handrysik – Główna Księgowa – zdalnie 

4. Marika Możdżanowska – Specjalista ds. inwestycji, programów oraz projektów   zdrowotnych  

– zdalnie 

5. Ewa Nowak i Agata Łuczak – Przedstawiciele Związków Zawodowych – zdalnie 

6. Patryk Błażejewski – protokolant – zdalnie 

 

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  

12 i 27 stycznia 2021r. 

4. Informacja z realizacji planu finansowego, w tym inwestycyjnego SPZOZ w Kępnie za rok 2020. 

5. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej i działalności SPZOZ w Kępnie. 

6. Podjęcie uchwał:  

- w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatwierdzenia planu finansowego, w tym planu 

inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Kępnie na rok 2021.  

- w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na rok 2021. 

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 
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Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Posiedzenie zwołano na wniosek 

dyrektora SPZOZ z dnia 6 kwietnia 2021r.  Następnie Przewodniczący stwierdził zdolność Rady do 

podejmowania uchwał - obecnych na posiedzeniu 9 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 12 i 27 stycznia 2021r.  

- do protokołu nie wniesiono uwag. 

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

dotyczące realizacji planu finansowego za 2020 r. w zakresie: 

 przychodów i kosztów,  

 zakupów aparatury medycznej i pozostałego wyposażenia, 

 realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych 

Z ważniejszych inwestycji wykonanym w roku ubiegłym (mimo epidemii)  p. Dyrektor wymieniła 

ucyfrowienie pracowni radiologicznej oraz zakup karetek. 

W ubiegłym roku w kępińskim szpitalu leczonych na Covid SARS-COV2 było 167 pacjentów.  

Mimo epidemii szpital funkcjonował w zakresie wszystkich świadczeń. Ogólna liczba pacjentów 

przyjętych w 2020 roku była niższa o około 20 % w porównaniu do roku poprzedniego. 

Wykonano 536 transportów covidowych Zespoły wymazowe- wyjazdowe wykonały 4076 wymazów, 

natomiast w punkcie driver-thru - 4251 wymazów. 

Pani Poseł Andżelika Możdżanowska zadała pytanie dotyczące przychodów Szpitala Rehabilitacyjnego  

w Grębaninie. Pani Dyrektor odpowiedziała, że powodem nie wykonania kontraktu w 2020 roku było 

wstrzymanie pracy Szpitala w Grębaninie z powodu zakażeń koronawirusem oraz ograniczenia przyjęć z 

powodu zachowania reżimu sanitarnego.  

Starosta Robert Kieruzal poruszył temat szczepień pracowników oraz personelu medycznego, które ma 

bardzo duże znaczenie na płynne funkcjonowanie szpitala, co się przekłada na ochronę pacjentów  

i dobro szpitala. 

Pani Poseł zadała również pytanie z czego wynika spadek finansowy o 27 % w poradni fizjoterapii.  

Pani Dyrektor wyjaśniła że wynikało to z dostępności na początku pandemii oraz ograniczeń  

w przyjmowaniu pacjentów.  

Pan Starosta zapytał o wartość ogólną środków, sprzętu, otrzymanych przez szpital w Kępnie na walką  

z pandemią. Pani Dyrektor odpowiedziała, że jest to około 2,5 mln zł.  

 

5. W punkcie piątym przedstawiciele SPZOZ – Główna księgowa – Anita Handrysik oraz Dyrektor Beata 

Andrzejewska przedstawiły informacje dotyczące bieżącej sytuacji finansowej  i działalności SPZOZ  

w Kępnie w zakresie: 

 przychodów i kosztów,  

 sytuacji finansowej w związku z COVID-19, 

Pani Dyrektor przekazała,  że zostało zawnioskowane do Narodowego Funduszu Zdrowia  nadwykonanie 

za I kwartał  na kwotę 565 tys. zł. W głównej mierze są to przychody z tytułu porodów. 

Natomiast wykonanie ryczałtu w I kwartale kształtuje się bardzo dobrze, na poziomie 89 %. 

Pomimo pandemii kępiński szpital starał się funkcjonować normalnie. Nie wstrzymał wykonywania 

zabiegów planowanych.  

Pan Robert Kieruzal zapytał o przesunięcia personelu do oddziału covidowego i przeanalizowanie tego 

tematu. Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie ma obecnie nadwyżek personelu na innych oddziałach. 
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Został przesunięty na oddział covidowy personel pielęgniarski oraz lekarze rezydenci. Lekarze pracujący 

na kontrakcie nie mogą zostać przeniesieni/zmuszeni do pracy na innym oddziale. Musiałaby zostać 

podpisana z nimi nowa umowa.  

Pani Poseł Andżelika odniosła się do wspólnej współpracy, w tym lekarzy, pracowników szpitala  

w dążeniu do jak najlepszej jakości świadczonych usług.  

Pani Dyrektor podziękowała personelowi za wysiłek i pracę.  

Pani Dyrektor przekazała, że w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Grębaninie jest na obecny moment 100 % 

obłożenie i szpital będzie chciał odrabiać zaległości. Złożono również wniosek o zakontraktowanie 

rehabilitacji pocovidowej.  

Szpital podejmuje wszelkie starania o utrzymanie obecnej liczby porodów.  

Około godziny 14:27 Pan Piotr Hołoś poinformował, że ze względu na udział w komisji musi opuścić 

posiedzenie Rady SPZOZ. 

Następnie Pani Dyrektor przekazała informację o ilości szczepień oraz o uruchomieniu razem z Powiatem 

Kępińskim masowego punktu szczepień.  

Pan Adam Kopis skierował pytanie do Pani Beaty Andrzejewskiej dotyczące w jaki widzi możliwość 

odrobienia zaległości szpitala w Grębaninie. Pani Dyrektor odpowiedziała, że odrobienie zaległości 

będzie bardzo trudne ponieważ nie ma możliwości dostawek czyli zwiększenia liczby łóżek.   

Pani Dyrektor przekazała również że największe koszty to koszty osobowe, które kształtują się  

w granicach 70-80 % wszystkich kosztów szpitala.  

Pan Starosta przekazał informację, że Zarząd Powiatu Kępińskiego chce podjąć kroki finansowe, w celu 

uruchomienia kredytu obrotowego na spłatę zobowiązań w ZUS. Pani Dyrektor przekazała, że wszystkie  

zaległości ratalne wobec ZUS spłacane są w terminach i że przez podjęte wszelkie możliwe działania nie 

było trzeba uruchamiać kredytu obrotowego w ubiegłym roku. Szpital wystąpił o możliwość 

uruchamiania kredytu obrotowego w tym roku celem regulowania zobowiązać, ale po rozmowach  

z Zarządem Powiatu padła propozycja przekazania pożyczki w wysokości 1 mln zł w celu pokrycia wyniku 

finansowego. Co się z tym wiąże, póki co szpital nie będzie uruchamiał kredytu obrotowego.  

Pani Księgowa – Anita Handrysik przedstawiła zobowiązania wobec ZUS. Rok 2019 został w całości 

spłacony. Na chwilę obecną zobowiązania do ZUS wynoszą ponad 7 mln zł. Wszystko jest spłacane  

w układach ratalnych w terminach.  

Pan Starosta na pytanie kto opłaca personel w masowym punkcie szczepień w Kępnie odpowiedział,  

że częściowo szpital, częściowe Starostwo. Każda szczepionka jest płatna i z tego tytułu są środki  

na zatrudnienie personelu. W ramach obsługi administracyjnej pracują również pracownicy Starostwa 

Powiatowego. Przy organizacji punktu pomagają strażacy. Pani Dyrektor potwierdziła słowa Pana 

Starosty.  

 

6. W punkcie szóstym Rada Społeczna SPZOZ podjęła: 

 Uchwałę nr 1/2021 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Kępnie z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie  opinii w przedmiocie zatwierdzenia planu 

finansowego, w tym planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej  w Kępnie na rok 2021  – uchwała przyjęta  

 

 Uchwałę nr 2/2021 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Kępnie z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zbycia aktywów 

trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na rok 2021. – 

uchwała przyjęta  
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7. Dyskusja, wnioski i wolne głosy. 

 

Pani Dyrektor Beata Andrzejewska odczytała list od pacjenta z oddziału Covidowego. Pacjent w liście 

dziękował i gratulował profesjonalnego personelu medycznego, który obdarzył go opieką  podczas 

pobytu w szpitalu w Kępnie. Trafił do szpitala w stanie ciężkim i był pod wzorową opieką całego zespołu.  

Pani Poseł opowiedziała o możliwościach w ramach Krajowego Planu Odbudowy, które będą skierowane 

również do szpitali. Planuje spotkanie w celu omówienia kierunków i możliwości dalszego wsparcia. 

Przybliżyła również temat certyfikatów szczepień.  

Pani Poseł wyraziła uznanie dla Zarządu oraz Pani Dyrektor SP ZOZ za pozyskane środki finansowe  

na rzecz szpitala.  

Poruszono również temat deklaracji wsparcia szpitala przez samorządy z Powiatu Kępińskiego. Pani Wójt 

Bogumiła Lewandowska-Siwek poinformowała, że Radni Gminy Baranów uchwalili uchwałę  

o przekazaniu środków na szpital rehabilitacyjny w Grębaninie w kwocie 500 tys. zł w roku 2022 i 500 

tys. zł w roku 2023. Pan Starosta poinformował, że deklaracje wsparcia wpłynęły od wszystkich 

samorządów. 5 samorządów zdeklarowało wsparcie kwotą 1 mln zł, natomiast Gmina Trzcinica i Bralin 

poproszone zostały o doprecyzowanie kwoty. Gmina Bralin zdeklarowała się przekazać środki  

w wysokości 300 tys. zł (100 tys. zł na każdy kolejny rok).  

Wójt Grzegorz Hadzik zabrał głos i poinformował, że temat dofinansowania pozytywnie został 

zaopiniowany na Komisji Budżetu i Finansów i gmina Trzcinica na sesji podejmie uchwałę w celu 

wsparcia szpitala kwotą 300 tys. zł.  

Pani Poseł zwróciła się do Pana Wójta Grzegorza Hadzika z prośbą, aby wszystkie samorządy równo 

partycypowały w środkach po 1 mln zł. Ostatecznie Pan Wójt poinformował, że nie widzi problemu, żeby 

porozmawiać i przedstawić temat Radnym.  

Pan Robert Kieruzal przekazał informację, że najbliższym czasie odbędzie się sesja w Gminie Bralin  

i również chciały poruszyć ten temat.  

Wójt Adam Kopis zapropował, żeby zorganizować spotkanie z włodarzami i porozmawiać o kwestiach 

rozwoju szpitala.  

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za spotkanie i za wszelkie zaangażowanie na rzecz szpitala.  

 

8.  Na tym posiedzenie zakończono 

               Przewodniczący Rady Społecznej  

        SPZOZ w Kępnie 

                                        /-/ Robert Kieruzal 

   21.06.2021r. 

  Protokołował: 

       /-/ Patryk Błażejewski  

 

 

Załączniki do protokołu: 

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ 

2. Lista obecności 

3. Uchwała nr 1/2021 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Kępnie z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie  opinii w przedmiocie zatwierdzenia planu 

finansowego, w tym planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej  w Kępnie na rok 2021  

4. Uchwała nr 2/2021 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Kępnie z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zbycia aktywów 

trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na rok 2021 

5. Nagranie posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ z dnia 28 kwietnia 2021 
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