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                                                                                            Kępno, dnia 29 września 2020 r. 

BR.0002.23.2020 

 

PROTOKÓŁ NR XXIII/2020 

Z OBRAD XXIII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2020 ROKU 

 

 

OBECNOŚĆ RADNYCH                                         -  ZAŁĄCZNIK NR 1 

OBECNOŚĆ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK          -  ZAŁĄCZNIK NR 2 

OBECNOŚĆ NACZELNIKÓW WYDZIAŁÓW          - ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

 

1. OTWARCIE OBRAD 

Na podstawie z art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym Przewodnicząca otworzyła 

XXIII zwyczajną sesję Rady Powiatu Kępińskiego. 

Następnie Przewodnicząca sprawdziła obecność odczytując kolejno imiona i nazwiska 

radnych.  

Stwierdziła, że na sesji obecnych jest 15 radnych na stan ogólny 17 radnych, co pozwala 

zgodnie z przepisami prawa obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

Nieobecny radny W. Jankowski oraz radny W. Mazurkiewicz. 

Przewodnicząca przywitała radnych, Zarząd Powiatu, Panią Sekretarz, Pana Skarbnika, 

wszystkich uczestniczących w sieci.  

Poinformowała, że sesja odbywa się w trybie zdalnym i że obrady te są transmitowane                              

i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania są udostępniane 

na stronie internetowej Powiatu i w BIP. 

2. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD 

Przewodnicząca zapytała czy ktoś z radnych chciałby zgłosić wniosek o zmianę 

doręczonego radnym porządku obrad – załącznik nr 4. 

3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI. 

Na podstawie § 27 punkt 1 oraz § 39 ustęp 1 Statutu Powiatu Kępińskiego, protokół z XXII 

sesji Rady był wyłożony w Biurze Rady. Do dnia sesji uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokołu. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie: 

radny G. Berski – za 
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radny Z. Burzała - za 

radna R. Ciemny  -za 

radny T. Gatner – za 

radny D. Gąszczak – za 

radna I .Gogół – za  

radny M. Górecki –za 

radny W. Jankowski -nieobecny 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak za 

radny W. Mazurkiewicz– nieobecny 

radna K. Możdżanowska -za 

radny M. Potarzycki -za 

radny M. Solecki – za 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.  

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 5 . 

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z XXIII sesji Rady Powiatu został przyjęty. 

4. SPRAWOZDANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU: 

Sprawozdanie z prac Zarządu oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu stanowią kolejno 

załączniki nr 6 i 7 do protokołu. 

Radny M. Solecki powiedział, że w przesłanym sprawozdaniu z prac Zarządu ostatnie 

posiedzenie jest z dnia 10 września ale później też było jeszcze posiedzenie, ponieważ 

dowiedział się o tym na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, dotyczące rewaloryzacji wysokości 

czynszów, ale tego nie ma w materiałach otrzymanych przez radnych. Czy było takie 

posiedzenie, jakie dokonano zmiany ostatecznie w tym zakresie, co postanowiono. 

Starosta poinformował, że faktycznie to sprawozdanie tego protokołu nie obejmuje. Zarząd 

podjął uchwałę o rewaloryzacji tych stawek, które od 20 lat nie zostały w żaden sposób 

zweryfikowane, zmienione. Przyszedł moment aby ten Zarząd podjął pewne decyzje, które 

będą skutkowały również finansowo u osób, które wynajmują lokale mieszkalne związane 

właściwością z Powiatem Kępińskim. W  dniu 8 września 2020 r. Zarząd podjął uchwałę                     

w sprawie ustalania stawek czynszu najmu za najem lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Powiatu Kępińskiego położonych na terenie Miasta Kępno. Uchwała ta może 

zostać wysłana radnym  na maila. 
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Radny T. Gatner zapytał o pismo Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej informującej 

o zamiarze likwidacji Spółki. Czy to jest kwestia likwidacji Państwowej Spółki Samochodowej 

i ustania przewozów autokarowych, czy jest to kwestia dotycząca innego podmiotu 

zajmującego się innym obszarem działalności. 

Starosta odpowiedział, że PKS zmienił stan prawny iw tym momencie PKS to PKS                           

w likwidacji. Likwidatorem jest dotychczasowy Prezes, natomiast na ten moment wszystkie 

połączenia, które były realizowane sprzed pandemii PKS realizuje i realizować będzie                      

co najmniej do 30 czerwca przyszłego roku jak będzie trwać rok szkolny. Jak wiadomo okres 

pandemii spowodował we wszystkich spółkach, które zajmowały się transportem zbiorowym 

pewne znaczące straty. W tym momencie mamy zabezpieczyć gwarantowanie dojazdów 

mieszkańcom. 13 października odbędzie się spotkanie z likwidatorem PS, na którym zostaną 

omówione szczegóły dalszego funkcjonowania spółki. Na następnej sesji radnym 

przedstawione szczegółowe informacje z czym możemy się w najbliższym czasie borykać. 

Radny T. Gatner dopytał czy przewozy zarówno dla dzieci jak i dla mieszkańców nie są 

zagrożone. 

Starosta odpowiedział, że tak to też Zarząd rozumie po ostatnim oświadczeniu i informacji 

którą uzyskał od PKS, u bo jeszcze Zarząd wystąpił w trakcie wakacji do PKS, bo jeszcze nie 

do końca było też wiadomo czy młodzież szkolna wróci do szkół, czy będzie zdalne 

nauczanie, dlatego Zarząd wystosował pismo do PKS aby być pewnym co dalej się będzie 

działo z dojazdami i otrzymał informację zwrotną jeżeli chodzi o funkcjonowanie spółki oraz 

zapewnienie, że od 1 września wszystkie połączenia sprzed pandemii zostają wprowadzone. 

Radny M. Solecki wracając do tematu czynszów, który to temat był podejmowany na 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i radny mniej więcej wie jak były podnoszone czynsze, 

stwierdził, że problem, który pokazała ta sytuacja to brak komunikacji pomiędzy urzędnikami 

Starostwa, a Zarządem. Radny na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej otrzymał umowę jaka 

została zawarta z najemcami, w której jest napisane, że wynajmujący ma prawo 

wprowadzenia jednostronnych zmian wysokości opłat z tytułu czynszu na podstawie uchwał 

Zarządu Powiatu Kępińskiego, w drodze pisemnego zawiadomienia, a więc przez cały okres 

20 lat Zarząd miał prawo zmienić czynsz i to bez zgody najemcy. Tylko nigdy Zarząd przez                        

te 20 lat jakikolwiek był od początku w tej sprawie się nie zebrał. Pytanie dlaczego Zarząd 

nie był informowany o tym, że takie ma prawo, ma taką możliwość, że można te czynsze 

urealnić i przez 20 lat można mówić o stracie rzędu kilkudziesięciu może 100 tys. złotych.                   

I w tym zakresie radnego najbardziej interesuje, co Starosta o tym myśli, dlaczego                                

ta komunikacja zawiodła, jakie Starosta chce wyciągnąć z tego wnioski. 

Starosta poinformował, że kwota za 1 m2  lokali mieszkalnych będących w dyspozycji 

Starostwa Powiatowego to jest 5,60 zł. i prawdą jest to, co powiedział radny M. Solecki co do 
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możliwości schematu wprowadzenia zmian czynszu, natomiast nie będzie się odnosił do 

tego co powiedział radny M. Solecki, bo Starosta ma świadomość że swojego czasu można 

było  

o wiele wcześniej podejmować pewne kwestie, bo może ktoś przez te 20 lat uznał, że jest to 

status quo i nie czynił w tym kierunku żadnych znaczących zmian, a obecny Zarząd                          

po informacji jaką otrzymał podjął konkretne działania i decyzję, która urealnia tą wartość 

najmu. Natomiast to jest historia. Trzeba by zapytać każdego poprzedniego Zarządu, 

dlaczego nikt wcześniej nie podejmował takich działań. 

Radny M. Solecki oznajmił, że odpowiedź Starosty go nie satysfakcjonuje w tym zakresie,  

nie jest konsekwentna, nie jest konkretna. Jako zarządzający mieniem powiatu Starosta 

powinien dość jednoznacznie do tego podejść i udzielić bardziej konkretnej odpowiedzi,                 

bo coś do czegoś doszło, coś zaistniało i coś należy w tym temacie zrobić, a tak to się po 

prostu rozchodzi. 

Starosta stwierdził, że radny swojego czasu też miał wpływ na pewne decyzje, natomiast 

Zarząd próbuje poprawiać błędu i prosi aby oceniać Zarząd po efektach. 

Radny M. Solecki odpowiedział, że zastanawiał się czy jako radny miał na to jakikolwiek  

wpływ jako członek Komisji Rewizyjnej. Otóż nie,  gdyż Komisja Rewizyjna ocenia uchwały 

Zarządu, które zaistniały, a w tym zakresie uchwał nie było.   

Starosta odpowiedział, że każdy radny ma inicjatywę i może takie, a nie inne podejmować 

kroki. 

Radny T. Gatner powiedział, że na ostatniej sesji w sprawozdaniu była mowa o pomyśle 

stypendiów lekarskich i poprosił o kilka słów na ten temat. W jakim punkcie to jest, jak to by 

miało wyglądać.  

Starosta odpowiedział, że rozmowy przede wszystkim toczyły się na temat w jaki sposób 

zachęcić pokolenie absolwentów i osób, które decydują się w przyszłości wybrać kierunek 

medyczny i pielęgniarstwo aby wprowadzić motywację dla tych osób, aby w przyszłości móc 

z tych osób korzystać, zwłaszcza jeżeli chodzi o nasz szpital. Zarząd chce spowodować aby                         

ci młodzi ludzie pozostali tutaj i oferowali swoje usługi w szpitalu kępińskim.   

Zarząd doszedł do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem jest aby to szpital był tym 

podmiotem, który będzie realizował ten zamysł Zarządu. Cała dokumentacja tego projektu 

została przekazana do analizy przez SPZOZ i obecnie będziemy oczekiwać na ostateczne 

rozwiązania.  

Następnie Wicestarosta przedstawiła szczegóły. To zadanie będzie realizował szpital, 

natomiast Powiat będzie przekazywał środki. Do kierunku lekarskiego, pielęgniarskiego 

został dołożony jeszcze położniczy. Studenci VI roku również będą brani pod uwagę, oraz 

lekarze stażyści i z pierwszego roku specjalizacji, którzy podejmą pracę w naszym szpitalu. 
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Odnośnie pielęgniarek i położnych to będą brane pod uwagę osoby studiujące na II i III roku 

studiów licencjackich. 

Radny T. Gatner zapytał czy wiadomo jaki będzie potrzebny budżet na realizację tych 

stypendiów. Jaka kwota roczna by była przeznaczana na te stypendia i jakie by było źródło 

finansowania. 

Wicestarosta wyjaśniła, że z założenia będzie kierowane 10 osób, a na każdą osobę 

przeznaczone będzie 2 000. Na obecną chwilę nie wiadomo ile osób się zgłosi. Jak już 

będzie wiadomo, będą złożone wnioski, to szpital zwróci się o dotacje. 

Radny T. Gatner zapytał czy to jest jurysdykcja zarządu, czy to jest jurysdykcja Rad,y kto 

tego typu decyzję może podjąć. 

Wicestarosta odpowiedziała, że to była decyzja Zarządu, która została przekazana do 

szpitala. 

Radny T. Gatner zapytał czy Zarząd ma pieniądze w budżecie na ten cel, bo nie kojarzy 

żebyśmy mieli w tym momencie środki zabezpieczone na ten cel w budżecie, chyba że jest 

coś o czym radny nie wie. 

Starosta odpowiedział, że na ten moment szpital będzie wyprzedzająco analizował 

zapotrzebowanie, natomiast wiadomo, że to Rada Powiatu zmienia budżet za inicjatywą 

Zarządu. To Rada Powiatu przyjmuje ostatecznie kształt budżetu, który później Zarząd 

realizuje. Na razie sondujemy, ile ewentualnie będzie chętnych, kto będzie chciał z tej formy 

pomocy skorzystać. Żadnej umowy jeżeli chodzi o stypendium nie mamy podpisanej               

i tutaj dopiero w momencie kiedy będziemy znać tą ilość zainteresowanych osób, wtedy 

Zarząd będzie podejmował uchwałę inicjującą i propozycję do Rady aby zmieniła budżet                     

i wprowadziła do budżetu odpowiednie kwoty, które będą umożliwiały podpisanie umowy                   

i przekazywanie tego stypendium tym osobom. Tak to ma wyglądać. 

Radny T. Gatner powiedział, temat jest  nowy, jest ciekawy i stąd też pytania radnego i dodał 

że dobrze by było jakby radni dostali chociaż jakiś draft tego regulaminu dla propozycji, 

wtedy ta rozmowa mogłaby zupełnie inaczej wyglądać i można by bardziej merytorycznie 

pracować, bardziej konkretnie, aniżeli dopytywać o coś co już jak się okazuje gdzieś tam 

funkcjonuje, gdzieś działa. Można by było przesłać na przykład radnym na skrzynki 

propozycję, że jest taki projekt przekazany do szpitala i wtedy wszystkim się lepiej pracuje, 

lepiej rozmawia. 

Starosta stwierdził, że jest to słuszna kwestia, natomiast to dopiero jest projekt. Takie  

rozwiązania już funkcjonują w samorządach, które próbują sobie tę kadrę medyczną 

zapewnić. Myśmy znaleźli rozwiązanie wtedy po wstępnych uzgodnieniach z Regionalną 

Izbą Obrachunkową jak to mniej więcej zrobić, aby to było najoptymalniejsze, dlatego taka 
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propozycja właśnie aby te regulaminy, które funkcjonują w powiatach zafunkcjonowały 

również u nas. 

Przewodnicząca zwracając się do Starosty powiedziała, że rozumie, iż w najbliższym czasie 

radni mogą się spodziewać takich materiałów. 

Radny T. Gatner powiedział, że Zarząd podjął uchwałę dotyczącą regulaminu 

wynagradzania dyrektorów szkół, dla których powiat jest jednostką prowadzącą i zapytał o 

kwestię wysokości tych dodatków i czy te dodatki są zmieniane czy one też zostają od iluś lat 

na niezmienionych poziomach.  Jak to się kształtuje. 

Starosta odpowiedział, ze są one modyfikowane. 

Radny T. Gatner zapytał ile one wynoszą i o ile  zostały zmienione. 

Starosta poprosił o udzielenie odpowiedzi  Naczelnika A. Jóźwika. 

A. Jóźwik wyjaśni, że obowiązuje uchwała podjęta w 2018 r. w której są uwzględnione 

sprawy dodatków motywacyjnych. Odrębna uchwała funkcjonuje, która dotyczy nagród 

Starosty związanych ze stałym odpisem z karty nauczyciela. To jest zobligowane kartą 

nauczyciela, jest stały odpis i tę kwotę wykorzystuje się na nagrody Starosty z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. Jeżeli chodzi o dodatki motywacyjne to są one przyznawana na okres 

od  3 miesięcy do roku. U nas przyznaje się ten dodatek na okres roku i zgodnie z uchwałą                        

o wysokości tych dodatków, które są zaproponowane widełkami w uchwale, bo mówią                     

że maksymalnie dyrektor może mieć dodatek motywacyjny 500 zł i one są uchwałą Zarządu 

przydzielane. Nie jest to obligatoryjnie 500 zł są one zróżnicowane. Są dyrektorzy, którzy 

mają 500 zł są dyrektorzy, którzy mają 300 zł oraz dyrektorzy, którzy mają mniej.                           

W zależności od inicjatywy, od pracy całorocznej ten dodatek jest aktualizowany. Dodał                    

że było to waloryzowane w 2018 r.  jak była zmieniana uchwała. 

W tym momencie Przewodnicząca ogłosiła 5 minut przerwy ze względu na problem                          

z internetem. 

Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady. 

Radny M. Solecki zapytał o funkcjonowanie Urzędu, zwłaszcza Wydziału Komunikacji                   

w okresami pandemii. 

Przewodnicząca powiedziała ten temat będzie omówiony na koniec sesji, ponieważ nie 

dotyczy on posiedzenia Zarządu. 

Starosta odniósł się jeszcze do wysokość czynszu za lokale mieszkalne i powiedział, że 

padła tutaj informacja że te 5,60 które zostało przyjęte przez Zarząd, to jest to cena niska. 

Jeżeli odnieść to do rynku wtórnego, to faktycznie ta cena jest nieadekwatna. Ale jesteśmy 

zobligowani do tego aby wartość za 1 m2 odpowiadała wysokością jaka obowiązuje                       

w zasobie mieszkaniowym Gminy Kępno. Mamy tylko 3 mieszkania więc tutaj wielkiego 

biznesu nie ma. Starosta wie, że koszty utrzymania, to wszystko, natomiast musimy się 
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sugerować stawką bazową jaka obowiązuje w zasobie mieszkaniowym Gminy Kępno 

właśnie tego typu mieszkań komunalnych, mieszkań socjalnych i dlatego taka, a nie inna jest 

ta kwota. Faktycznie biorąc pod uwagę metr kwadratowy na rynku wtórnym musiała by być 

ona o wiele, wiele wyższa. 

Radny M. Solecki poinformował, że dokonał takiej analizy odnośnie tych właśnie 3 mieszkań 

jeśli nawet nie 4 i gdybyśmy zachowali ceny jakie ma Gmina Kępno i podążali równo z nimi, 

to dzisiaj budżet powiatu zaoszczędziłby około 10000 zł. ,gdyby to na bieżąco 

waloryzowano.                             

Starosta powiedział, że oczywiście Zarząd też przeprowadził taką analizę i wie jak to ma 

wyglądać, natomiast na ten moment jest ta stawka na takim poziomie i odzwierciedla poziom 

podobnych mieszkań, którymi dysponuje Gmina Kępno. 

5. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XV/94/2019 RADY 

POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 ROKU W SPRAWIE BUDŻETU 

POWIATU NA ROK 2020.   

Przewodnicząca powiedziała, że do projektu zostały zaproponowane poprawki, które 

Skarbnik omówił na debacie. 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczącą przeprowadziła głosowanie nad zaproponowanymi poprawkami. 

radny G. Berski – za 

radny Z. Burzała - za 

radna R. Ciemny  -za 

radny T. Gatner – za 

radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za  

radny M. Górecki – za 

radny W. Jankowski – nieobecny 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

radny W. Mazurkiewicz – nieobecny 

radna K. Możdżanowska -za 

radny M. Potarzycki- za 

radny M. Solecki – za 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
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Za głosowało 15 radnych. 

Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 8. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad całą uchwałą. 

radny G. Berski- za 

radny Z. Burzała - za 

radna R. Ciemny  -za 

radny T. Gatner – za 

radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za  

radny M. Górecki – za 

radny W. Jankowski – nieobecny 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

radny W. Mazurkiewicz – nieobecny 

radna K. Możdżanowska -za 

radny M. Potarzycki- za 

radny M. Solecki – za 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, 

głosowało za – 15 radnych 

Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 9. 

Uchwała Nr XXIII/129/2020 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały                       

Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu 

powiatu na rok 2020 została podjęta – zał. nr 10. 

5. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XV/93/2019 RADY 

POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KĘPIŃSKIEGO. 

Przewodnicząca poinformowała, że do tego projektu również zostały zaproponowane 

poprawki, które Skarbnik omówił na debacie. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami. 

radny G. Berski - za 

radny Z. Burzała - za 

radna R. Ciemny  - za 
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radny T. Gatner – za 

radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za  

radny M. Górecki –za 

radny W. Jankowski – nieobecny 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

radny W. Mazurkiewicz – nieobecny 

radna K. Możdżanowska -za 

radny M. Potarzycki - za 

radny M. Solecki – za 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, 

Za głosowało 15 radnych. 

Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 11. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad uchwałą. 

radny G. Berski - za 

radny Z. Burzała – za 

radna R. Ciemny  - za 

radny T. Gatner – za 

radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za 

radny M. Górecki – za 

radny W. Jankowski –nieobecny 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

radny W. Mazurkiewicz – nieobecny 

radna K. Możdżanowska -za 

radny M. Potarzycki - za 

radny M. Solecki – za 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, 



10 

 

Za głosowało 15 radnych. 

Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 12. 

Uchwała Nr XXIII/130/2020 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały                     

Nr XV/93/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego została podjęta - zał. 13     

7.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA ROZKŁADU GODZIN PRACY 

APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO ORAZ 

ROZKŁADU DYŻURÓW APTEK NA TERENIE MIASTA KĘPNA      W PORZE NOCNEJ,       

W NIEDZIELĘ, ŚWIĘTA I INNE DNI WOLNE OD PRACY, W OKRESIE OD DNIA                         

1 LISTOPADA 2020 R. DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2021 R. 

Przewodnicząca powiedziała, że jak co roku w ramach swoich kompetencji Rada Powiatu 

określa godziny pracy aptek w przedmiotowej uchwale. Jest to zgodne z Prawem 

Farmaceutycznym. Ten projekt uchwały został skonsultowany z Wójtami Gmin oraz 

Burmistrzem oraz Okręgową Radą Aptekarską. O ile Wójtowie i Burmistrz wypowiedzieli się 

pozytywnie na temat tego projektu to Okręgowa Rada Aptekarska wydała opinię negatywną. 

Jako Rada Powiatu argumentacji jaka jest podana w tej negatywnej opinii nie przyjmuje,                

ale to nie wynika ze złej woli tylko z tego że sugestie, które ma w stosunku do Rady 

Okręgowa Rada Aptekarska są niezgodne z prawem. Dlatego też projekt uchwały został 

skierowany pod obrady Rady w takim brzmieniu jaki został skierowany wcześniej                             

do zaopiniowania. 

Przewodnicząca zwróciła uwagę, że w tym roku w tej uchwale brak sformułowania, że 

apteka może również pełnić dyżur pod wskazanym numerem telefonu. Do tej pory tak było, 

niestety zapis ten został zakwestionowany przez Biuro Prawne Wojewody, które złożyło 

skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ten zapis. Sąd podtrzymał ważność 

tejże skargi. W związku z tym musieliśmy odejść od zapisu dotyczącego dyżurów pod 

numerami telefonu. 

Radny M. Solecki stwierdził, że nie należy odpuszczać w tym zakresie, bo Kępno musi mieć 

dostęp do aptek, również w porze nocnej. Nie chodzi tu tylko o zysk. Radny wie, że 

aptekarze narzekają, bo czasami ktoś kupi tylko paracetamol, ale nie zawsze tak jest. Wiele 

razy są potrzebne dużo poważniejsze leki i apteki muszą być otwarte również w nocy. 

Pytanie jest jak to egzekwować, bo mieszkańcy często nie mogli znaleźć otwartej apteki, 

która powinna dyżurować. Jakie więc możemy stosować sankcje.  

Radca prawny Z. Mędel wyjaśnił, że ani Rada, ani Zarząd, ani Starosta nie jest wyposażony     

w żaden instrument prawny do egzekwowania obowiązku otwarcia określonych uchwałą 

Rady godzinach. Może to jest dziwne, ale od wielu lat jest to niezmienne. Są dwie instytucje, 

które mogą temu zaradzić. Jedną z nich to jest Okręgowa Rada Aptekarska, która podobnie 
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jak inne korporacje mają instrumenty w ramach swojego samorządu do pozbawienia 

wykonywania zawodu włącznie za niewykonywanie obowiązków farmaceuty prowadzącego 

aptekę. Jednym z takich obowiązków jest otwarcie aptek w godzinach, które ustalają rady 

powiatu. Nie kto inny jak Rada, albo co najmniej Zarząd zwracał się do Okręgowej Rady 

Aptekarskiej z odpowiednimi zawiadomieniami celem zajęcia się sprawą. Nie uzyskaliśmy 

żadnej zadawalającej odpowiedzi. 

Drugim podmiotem, który by mógł w sprawie zająć jakiekolwiek stanowisko jest Wojewódzka 

Inspekcja Farmaceutyczna. Ten podmiot ma nadzór, może nie tyle nad otwarciem aptek w 

danych godzinach, ale głównie nad gospodarką lekami, sprzedawaniem dopuszczonych do 

obrotu leków itd. ale jakiś wpływ na w ogóle obrót lekami również ma ta Inspekcja. To są 

jedyne dwa podmioty w polskim systemie prawnym do którego można zgłaszać 

zawiadomienia o tym, że aptekarze nienależycie realizują swoje ustawowe obowiązki. 

Również do Wojewódzkiej Inspekcji Farmaceutycznej też były kierowane pisma, bez afektu 

jak dotychczas. 

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

radny G. Berski- za 

radny Z. Burzała – wstrzymał się od głosu 

radna R. Ciemny  -za 

radny T. Gatner – wstrzymał się od głosu 

radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za  

radny M. Górecki – za 

radny W. Jankowski –nieobecny 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

radny W. Mazurkiewicz – nieobecny 

radna K. Możdżanowska -za 

radny M. Potarzycki- za 

radny M. Solecki – za 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, 

głosowało za – 13 radnych 

wstrzymało się od głosu – 2 radnych 
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Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 14. 

Uchwała Nr XXIII/131/2020 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek 

na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy,                   

w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 października 2021 r. została podjęta – zał. 

nr 15. 

8. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPIERANIA 

EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY, POBIERAJĄCYCH NAUKĘ NA 

TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO. 

Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały oraz projektu uchwały w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu kępińskiego, form           

i zakresu tej pomocy w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania  

w tych sprawa  przedstawił Naczelnik A. Jóźwik. 

Przewodnicząca zwróciła się do radnych czy mają pytania do pierwszego projektu uchwały. 

Radny T. Gatner powiedział, że rozumie, iż celem tych regulaminów jest wspieranie dzieci                    

i młodzieży uzdolnionych. Radny stwierdził, że brakuje mu tutaj wsparcia dla dzieci                           

z  mniejszymi zdolnościami, dla których te kryteria, które ustala Rada są trudne, bądź bardzo 

trudne dla osiągnięcia i radny myśli, że aby ta uchwała była masowa, była popularna                        

i dawała wszystkim szanse na stypendium dobrze by było zawrzeć w tej uchwale aby 

motywować wszystkie dzieci do podnoszenia swoich kwalifikacji, wiedzy i umiejętności. Taki 

zapis, który by dawał prawo do stypendium dziecku, które by były wspierane tak jak stanowi 

ten projekt uchwały, ale również wspierały dzieci, które na przestrzeni ostatniego roku 

uzyskały największy progres średnich ocen. I wtedy tym zapisem wszystkie dzieci i młodzież 

by była motywowana. Uchwała ta by była ogólnodostępna. 

Naczelnik odpowiedział, że ten program składa się z dwóch elementów: jeden to są nagrody, 

które są stricte za sukcesy zarówno sportowe, artystyczne, przedmiotowe jak i średnią, o tyle 

stypendium wychodzi troszkę naprzeciw tym uczniom, którzy niekoniecznie mają najwyższe 

średnie, ale wykazują zdolności w jakimś kierunku, które prezentują poza szkołą. Taki uczeń 

ma właśnie szanse dostać takie stypendium i to Rada Pedagogiczna wie gdzie uczeń, w jaki 

sposób prezentuje swoje zainteresowania i rzeczywiście, u którego ucznia można te 

zdolności wykazać. Drugim problem jest bardzo ograniczona możliwość ustalania kryterium. 

Muszą one być jednoznaczne. Nie może być żadnych nadinterpretacji. Rada Powiatu nie 

może tego scedować nawet na Zarząd Powiatu. Więc to orzecznictwo jest na tyle wąskie, że 

nie za bardzo jest możliwość aby takie kryteria do końca ostre ustalić.  

Przewodnicząca dodała iż te projekty były opiniowane przez Komisję Edukacji. 
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Radny J. Wawrzyniak powiedział, że cieszy się, iż Rada przyjmie dzisiaj Program wspierania 

młodzieży uzdolnionej pobierającej naukę na terenie naszego powiatu, ale z drugiej strony 

radnego martwi, co innego. Coraz więcej uczniów ma symptomy depresji i załamań 

nerwowych. I tu pytanie do Zarządu, czy Zarząd Powiatu zamierza przyjść z pomocą tej 

grupie młodzieży, podobnie jak w przypadku młodzieży uzdolnionej.  

Przewodnicząca  zwróciła uwagę, że obecnie Rada dyskutuje nad projektem tej uchwały,                 

a to o czym mówi radny J. Wawrzyniak to zupełnie inna sprawa. Jednak prosi o zabranie 

głosu w tym temacie Wicestarostę. 

Wicestarosta poinformowała, że ten problem był zauważony przez Zarząd. Dyrekcja szkół 

również to zgłaszała i tutaj Zarząd wysunie taką propozycję, aby w każdej szkole na jakąś 

część etatu był psycholog. Jest to rozmowa przyszłości. 

Przewodnicząca powiedziała, że Zarząd przygotuje odpowiedni projekt i radni zajmą się tym 

tematem dotyczącym młodzieży, która ma problemy szkolne. 

Radny T. Gatner powiedział, że oczywiście jest za tym projektem uchwały, natomiast radny 

podnosi apel aby zastanowić się nad rozwiązaniem w przyszłorocznej uchwale aby dostrzec 

wszystkie dzieci, nie tylko te najbardziej zdolne, ale też te których wyniki są troszkę niższe 

 i może popatrzeć na kwestię progresu,  to też by było motywujące dla wszystkich. 

Radny odniósł się również do problemu zauważonego przez radnego J. Wawrzyniaka                         

i powiedział, że według opinii fachowców i specjalistów przeważa opinia, że program                         

w szkołach ostatnimi czasy jest bardzo przeładowany i to w wielu przypadkach prowadzi                   

do zniechęcenia dzieci nadmierną ilością zadań, godzin lekcyjnych i przeładowanych 

programów. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

radny G. Berski- za 

radny Z. Burzała – wstrzymał się od głosu. 

radna R. Ciemny  -za 

radny T. Gatner – za 

radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za  

radny M. Górecki – za 

radny W. Jankowski –nieobecny 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

radny W. Mazurkiewicz – nieobecny 

radna K. Możdżanowska -za 
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radny M. Potarzycki- za 

radny M. Solecki – za 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, 

głosowało za – 14 radnych 

wstrzymał się od głosu – 1 radny 

Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 16. 

Uchwała Nr XXIII/132/2020 w sprawie w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży, pobierających naukę na terenie powiatu kępińskiego. 

 została podjęta – zał. nr 17. 

9. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW 

UDZIELANIA POMOCY W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI 

UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY POBIERAJĄCYCH NAUKĘ NA TERENIE 

POWIATU KĘPIŃSKIEGO, FORM I ZAKRESU TEJ POMOCY W TYM STYPENDIÓW DLA 

UZDOLNIONYCH UCZNIÓW ORAZ TRYBU POSTĘPOWANIA W TYCH SPRAWACH. 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

       radny G. Berski- za 

 radny Z. Burzała – wstrzymał się od głosu 

 radna R. Ciemny  -za 

 radny T. Gatner – za 

radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za  

radny M. Górecki – za 

radny W. Jankowski –nieobecny 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

 radny W. Mazurkiewicz – nieobecny 

 radna K. Możdżanowska -za 

 radny M. Potarzycki- za 

 radny M. Solecki – za 

 radna A. Śniegocka – za 

 radny J. Wawrzyniak – za 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, 
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głosowało za – 14 radnych 

wstrzymał się od głosu – 1 radny 

Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 18 . 

Uchwała Nr XXIII/133/2020 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie szczegółowych warunków 

udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

pobierających naukę na terenie powiatu kępińskiego, form i zakresu tej pomocy w tym 

stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach została 

podjęta – zał. nr 19. 

10. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE PRZEZ 

POWIAT KĘPIŃSKI W DRODZE DAROWIZNY NA CELE PUBLICZNE NIERUCHOMOŚCI 

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM 

POWIATU KĘPIŃSKIEGO. 

Uzasadnienie do powyższego projektu uchwały przedstawiła K. Hadaś zastępca Naczelnika 

Wydziału Geodezji i Kartografii. 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

radny G. Berski- za 

radny Z. Burzała - za 

radna R. Ciemny  -za 

radny T. Gatner – za 

radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za  

radny M. Górecki – za 

radny W. Jankowski –nieobecny 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

radny W. Mazurkiewicz – nieobecny 

radna K. Możdżanowska -za 

radny M. Potarzycki- za 

radny M. Solecki – za 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, 

głosowało za – 15 radnych 

Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 20 . 
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Uchwała Nr XXIII/134/2020 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie przez Powiat Kępiński w drodze darowizny na cele publiczne 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu 

Kępińskiego została podjęta – zał. nr 21. 

11. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE                        

W DRODZE DAROWIZNY PRZEZ POWIAT KĘPIŃSKI DO POWIATOWEGO ZASOBU 

NIERUCHOMOŚCI NA CELE PUBLICZNE DZIAŁKI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY 

BARANÓW. 

Uzasadnienie do powyższego projektu uchwały przedstawiła K. Hadaś zastępca Naczelnika 

Wydziału Geodezji i Kartografii. 

Radny Z. Burzała czy Starostwo my jako Powiat płaci od tych darowizn podatek. 

K. Hadaś poinformowała, że nie zajmuje się podatkami ale wydział finansów, ale z tego co jej 

wiadomo to nie. 

Przewodnicząca poprosiła o wyjaśnienia A. Peter zastępcę Skarbnika, która zapytała o jaki 

podatek chodzi. 

Radny Z. Burzała powiedział, że chodzi o jakikolwiek podatek czy Starostwo płaci, czy 

przyjmuje tę darowiznę w prezencie i nie ma z tego tytułu innych zobowiązań finansowych. 

A.Peter poinformowała, że do tej pory nie płaciliśmy, nie chciała by tutaj zbyt szybko 

podejmować decyzji, ale od otrzymania darowizny samorządy nie płacą podatku jeśli chodzi 

o otrzymaną darowiznę. 

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

radny G. Berski- za 

radny Z. Burzała - za 

radna R. Ciemny  -za 

radny T. Gatner – za 

radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za  

radny M. Górecki – za 

radny W. Jankowski –nieobecny 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

radny W. Mazurkiewicz – nieobecny 

radna K. Możdżanowska -za 

radny M. Potarzycki- za 
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radny M. Solecki – za 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, 

głosowało za – 15 radnych 

Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 22 . 

Uchwała Nr XXIII/135/2020 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie w drodze darowizny przez Powiat Kępiński do powiatowego zasobu nieruchomości 

na cele publiczne działki stanowiącej własność Gminy Baranów została podjęta – zał. nr 23. 

12. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA „PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI 

WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021” 

Uzasadnienie do powyższego projektu uchwały przedstawił P. Jeziorny Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu. 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

radny G. Berski- za 

radny Z. Burzała - za 

radna R. Ciemny  -za 

radny T. Gatner – za 

radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za  

radny M. Górecki – za 

radny W. Jankowski –nieobecny 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

radny W. Mazurkiewicz – nieobecny 

radna K. Możdżanowska -za 

radny M. Potarzycki- za 

radny M. Solecki – za 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, 

głosowało za – 15 radnych 
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Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 23. 

Uchwała Nr XXIII/136/2020 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia „Programu 

współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2021” została podjęta – zał. nr 24. 

13. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO 

SPRAWOZDANIA Z PLANU FINANSOWEGO, W TYM INWESTYCYJNEGO 

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ                               

W KĘPNIE ZA 2019 ROK. 

Przewodnicząca poinformowała, że sprawozdanie to zostało omówione na posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Komisji Zdrowia, następnie poprosiła o przedstawienie uzasadnienia                   

do powyższego projektu uchwały B. Andrzejewską Dyrektor SPZOZ w Kępnie. 

Radny M. Solecki zapytał czy Dyrektor zrobiła wszystko w celu zmniejszenia straty szpitala, 

czy można było zrobić coś więcej, ale z przyczyn niezależnych nie udało się tego zrobić. 

Gdzie Dyrektor widzi dalsze pokłady do poprawienia sytuacji finansowej szpitala tak aby 

wyszedł on w końcu ze strat. Dyrektor realizuje program naprawczy, ale czy też realizuje 

własne pomysły, coś od siebie, coś autorskiego. 

Dyrektor wyjaśniła, że nie wszystkie dokonania przedstawione za rok 2019 wynikały                     

z programu naprawczego, ale były właśnie pomysłem autorskim dyrekcji i pracowników 

szpitala. Na co dzień dokonywana jest ciągła analiza, co jeszcze można udoskonalić                                      

w szpitalu. Głównym zadaniem do końca bieżącego roku będzie wymiana aparatów 

radiologicznych na aparaty cyfrowe. Aby też to zadanie przyspieszyć właśnie dzisiaj został 

zainstalowany rentgen zewnętrzny, który umożliwi bezkolizyjne przejście szpitala przez czas 

montażu nowych aparatów cyfrowych. To zadanie z pewnością przyniesie dodatkowe 

przychody, ponieważ pacjenci chcą mieć wykonywane zdjęcia w technice cyfrowej,                           

co właściwie jest już standardem. Natomiast szpital musiał nadgonić ten czas.                       

Duże inne zadania inwestycyjne, które są przed nami to są też badania, które mają w swoim 

efekcie przynieść znaczne korzyści finansowe czyli wzrost przychodów. Jeżeli chodzi                       

o rozbudowę oddziału leczniczo rehabilitacyjnego w Grębaninie efektem tego ma być nie 

tylko powiększenie liczby łóżek, ale także dokontraktowanie nowych rodzajów świadczeń 

między innymi rehabilitacji dziennej oraz umożliwienie także udzielanie świadczeń 

komercyjnych w oddziale rehabilitacyjnym w Grębaninie. 

Jeżeli chodzi o remont i rozbudowę szpitala w Kępnie to oddział położniczo-ginekologiczny, 

noworodkowy, anestezjologii i intensywnej terapii. Ma to w założeniu przynieść wzrost 

przychodów szpitala. 
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Realizowane są też mniejsze zadania np. jeśli ktoś z pracowników chce przejść na 

emeryturę, a chce dalej współpracować ze szpitalem to proponowana jest im inna forma 

zatrudnienia niż umowa o pracę. Jeżeli jest taka możliwość to zatrudnianie jest na umowę 

zlecenia na najniższy wymiar czasu pracy. 

Radny M. Solecki powiedział, że rozumie, iż poprawa kondycji szpitala skupia się głównie na 

zwiększenia sprzedaży usług medycznych. 

Dyrektor powiedziała, że główny kierunek jest na pozyskanie dodatkowych przychodów.                

Ale koszty są też analizowane.  

Radny M. Solecki zapytał czy przy obecnym finansowaniu służby zdrowia i realizowaniu 

obecnego programu inwestycyjnego szpital może przestać przynosić straty i jeśli tak to kiedy 

to nastanie. 

Dyrektor powiedziała, że chciałaby umieć odpowiedzieć na pytanie kiedy to nastanie, 

natomiast w przyszłym roku, który jest rokiem dużych wyzwań, ponieważ kończy się umowa 

sieciowa wszystkich szpitali, nie wiadomo jakie będzie finansowanie i na jakich zasadach 

szpital będzie mieć podpisaną umową z NFZ i na lata kolejne. Natomiast te inwestycje                    

są niezbędne aby móc zadbać o rozwój tego szpitala i w konsekwencji poprawę jego 

wyników finansowych aby było można oferować pacjentom przede wszystkim inny standard 

jakościowy usług. 

Radny M. Solecki zapytał jak będzie wyglądał w przyszłości wizerunek szpitala. 

Dyrektor poinformowała, że szpital dba o pozyskanie nowej kadry medycznej, co jest 

zadaniem bardzo trudnym i kosztownym oraz szkolona jest ciągle obecna kadra.  

Część osób wróciła do szpitala, przyszły też osoby z dużych szpitali, więc poprawa 

wizerunku szpitala jest dosyć widoczna. Jeżeli są skargi czy niedomówienia szpital stara                                    

się to rozwiązywać na bieżąco i przede wszystkim pomagać pacjentom. 

Radny M. Solecki zapytał czy Dyrektor prowadzi jakieś analizy jakości leczenia, czy pacjenci 

są zadowoleni z leczenia.  

Dyrektor odpowiedziała, że wszystkie inwestycje są skupione na poprawę jakości. Oprócz 

tego szpital prowadzi analizy - są ankiety satysfakcji pacjentów, a ich wyniki są coraz lepsze. 

Natomiast w każdej instytucji zdarzają się słabe punkty. Szpital jednak reaguje natychmiast 

na potrzebę niesienia pomocy. 

Radny J. Wawrzyniak zapytał, które oddziały naszego szpitala generują zyski, a które straty.  

Dyrektor odpowiedziała, że największą stratę zawsze generują oddziały zabiegowe i tutaj 

przoduje oddział chirurgiczny, natomiast szpital zdecydowanie pracuje nad tym oddziałem 

wprowadzając nowe procedury zabiegowe. Została nawiązana też współpraca z nową kadrą 

lekarską i szpital ma nadzieję na dużą poprawę rentowności tego oddziału. Natomiast zyski 

zawsze przynosił oddział w Grębaninie oraz oddział internistyczny. 
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Radny T. Gatner zapytał o kwestię przyszłości prognozy, ewentualnie wyniku finansowego                             

po roku 2020. Czy można zakładać również pokrycie straty szpitala konkretnie finansami,                 

czy amortyzacja pokryje wysokość stawki. 

Dyrektor poinformowała, że planowana strata na rok 2020 była na poziomie 4 000 000, 

natomiast na półroczne mamy wynik 1 200 000, na koniec lipca-1 400 000 więc ten wynik 

zapowiada się lepszy niż planowany. Natomiast raczej nie będzie do wysokości amortyzacji. 

Nie wiemy jeszcze jak NFZ podejdzie do okresu epidemii. To jest jedno z ważnych pytań, na 

które nadal nie ma odpowiedzi ani ze strony NFZ, ani ze strony Ministerstwa Zdrowia.                      

Wykonanie na koniec sierpnia jest na poziomie 86 % i mimo że nasz szpital nie należy                   

do grupy szpitali, które mają dosyć wysokie to wykonanie w okresie epidemii, jednak trudno 

będzie spełnić ten warunek aby znaleźć się w tym przedziale. Wieści są na razie takie, że 

ma być przedłużony okres rozliczenia tego kontraktu prawdopodobnie do końca umowy 

sieciowej, ale nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia. Z tym problemem borykają się 

prawie wszystkie szpitale w całej Polsce. 

Radny M. Solecki powiedział, iż z oddziałem chirurgii pożegnał się jego długoletni ordynator. 

Czy to jest związane z pracą ordynatora, jak się z nim rozstano, czy to była inicjatywa 

dyrekcji szpitala, czy nowy ordynator będzie wprowadzał jakieś swoje nowe porządki i plany, 

czy będzie polepszenie usług wobec pacjentów na tym oddziale. 

Dyrektor odpowiedziała, że o pewnych szczegółach nie wypada mówić na forum, ale prawdą 

jest że dotychczasowy ordynator złożył trzymiesięczne wypowiedzenie, które kończy się                        

z dniem 30 listopada br. Była to decyzja ordynatora, poprzedzona wspólnymi rozmowami.  

Pewne decyzje wynikały już z wielu wcześniejszych rozmów z całym szacunkiem dla Pana 

ordynatora i z podziękowaniem za jego pracę włożoną w tym szpitalu, w którym 

przepracował 40 lat, decyzja była ordynatora, natomiast Dyrektor nie wiązałaby tutaj kwestii 

odpowiedzialności finansowej, ponieważ oddziały zabiegowe z reguły przynoszą                            

w szpitalach powiatowych straty. Natomiast są już pewne oszczędności na sprzęcie 

jednorazowym, obecnie bardziej racjonalnie podchodzi się do wykonywania zabiegów. Jeżeli 

chodzi o rezygnacje ordynatora to funkcjonowanie oddziału nie jest zagrożone. Tutaj jest 

dużo młodej kadry. Jak będzie wakat na tym stanowisku zostanie ogłoszony konkurs na 

nowego ordynator, a obecny ordynator otrzymał propozycję dalszej współpracy z naszym 

szpitalem i w jego gestii jest czy tę propozycję przyjmie. Dyrektor dodała, że jednocześnie               

w tym samym czasie zostało złożone wypowiedzenie kierownika oddziału położniczo- 

ginekologicznego Pani ordynator oddziału, co było poprzedzone wcześniejszymi sygnałami, 

że była już zmęczona funkcją, ale zaoferowała dalszą współpracę ze szpitalem. 

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 
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radny G. Berski- za 

radny Z. Burzała - za 

radna R. Ciemny  -za 

radny T. Gatner – wstrzymał się od głosu 

radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za  

radny M. Górecki – za 

radny W. Jankowski –nieobecny 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

radny W. Mazurkiewicz – nieobecny 

radna K. Możdżanowska -za 

radny M. Potarzycki- za 

radny M. Solecki – wstrzymał się od głosu 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, 

głosowało za – 13 radnych 

wstrzymało się od głosu – 2 radnych 

Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 25. 

Uchwała Nr XXIII/137/2020 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2019 rok została podjęta – zał.nr 26. 

14. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA POKRYCIA STRATY 

BILANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ                

W KĘPNIE ZA 2019 ROK. 

Przewodnicząca zwróciła się do radnych czy mają pytania lub uwagi. 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

radny G. Berski- za 

radny Z. Burzała – wstrzymał się od głosu 

radna R. Ciemny  -za 

radny T. Gatner – za 

radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za  
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radny M. Górecki – za 

radny W. Jankowski –nieobecny 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

radny W. Mazurkiewicz – nieobecny 

radna K. Możdżanowska -za 

radny M. Potarzycki- za 

radny M. Solecki – za 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, 

głosowało za – 14 radnych 

wstrzymał się od głosu – 1 radny 

Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 27 . 

Uchwała Nr XXIII/138/2020 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia pokrycia 

straty bilansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2019 

rok została podjęta- zał.nr 28. 

15.  INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO O WYKONANIU BUDŻETU 

POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. 

Radni otrzymali sprawozdania w materiałach sesyjnych, została ona omówiona bardzo 

szeroko na debacie.  

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

radny G. Berski- za 

radny Z. Burzała – za 

radna R. Ciemny  -za 

radny T. Gatner – za 

radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za  

radny M. Górecki – za 

radny W. Jankowski –nieobecny 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

radny W. Mazurkiewicz – nieobecny 
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radna K. Możdżanowska –za 

radny M. Potarzycki- za 

radny M. Solecki – za 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, 

głosowało za – 15 radnych 

Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 29  

16. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH. 

Przewodnicząca poinformowała, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne 

interpelacje ani zapytanie.   

Na sesji również nie złożono interpelacji, ani zapytania. 

17. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE 

Radny M. Solecki zapytał czy nadal Wydział Komunikacji Funkcjonuje w takim reżimie jaki 

teraz jest, czyli zapisywanie na konkretne godziny, a ludzie stoją pod urzędem na ulicy                     

i są przyjmowani według godzin. 

Starosta odpowiedział, że od dłuższego czasu funkcjonuje już przyjmowanie petentów                     

w korytarzu przed salą sesyjną. Są zamontowane dla petentów trzy stanowiska, natomiast 

system jest związany z umawianiem na odpowiednią godzinę danego petenta aby wykluczyć 

sytuacje, które powodują pewne kolejki i zaburzenia pod urzędem. Dlatego petenci                           

są proszeni aby przychodzili góra na 10 minut przed umówioną wizytą. Aby wprowadzić 

wszystkich petentów do urzędu i aby mogli oni oczekiwać na swoją godzinę na ten moment 

jest to niemożliwe, z tego względu, że biuro w którym dokonuje się rejestracji, gdzie znajdują 

się cztery stanowiska do obsługi petentów nie pozwala na to aby petenci, którzy by byli 

obsługiwani zachowali reżim co najmniej półtora metra od siebie. System kolejkowy też nie 

może zostać uruchomiony. Dlatego zostały stworzone takie warunki aby petenci mogli być 

załatwiani w prawidłowy sposób. Natomiast system kolejkowy w postaci zapisów 

telefonicznych dalej funkcjonuje.  

Radny M. Solecki podziękował za poczynione starania, ponieważ mieszkańcy głównie 

narzekali, że muszą stać na dworze. Radny poprosił aby zobaczyć czy nie idzie jeszcze więcej 

obsłużyć petentów, czy system kolejkowy jest wydolny i nie zakłada zbyt dużej rezerwy czasu 

na obsługę petenta, bo z obserwacji pracy różnych urzędów wynika, że zakłada się zbyt dużą 

rezerwę czasu. Jeśli można spróbować poprawić wydajność w tym zakresie aby można było 

obsłużyć jeszcze więcej petentów. 

Starosta odpowiedział, że jeśli chodzi o rejestrację jest to dosyć długotrwałe i na to jest 

odrębna lista, na którą pracownicy zapisują petentów. Natomiast odbiór prawa jazdy, dowodu 
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rejestracyjnego to jest odrębna kolejka, odbywa się to szybciej, stąd jest więcej obsługiwanych 

petentów.  

Radny M. Solecki stwierdził, że czynność wydawania dokumentów jest bardzo szybka                        

i radnego dziwi, że trzeba czekać 2-4 dni na odbiór dokumentów.  

Starosta odpowiedział, że jeżeli jest kolejka, która jest sukcesywnie zapełniania, to staramy się 

jak najszybciej przekazywać te dokumenty i je wydawać. Jest też tzw. lista rezerwowa, gdyż 

zdarzają się sytuacje kiedy petenci nie przychodzą na umówione spotkanie i godziny, dlatego 

pracownicy mają listę rezerwową do tych osób, które są w stanie jak najszybciej przyjechać do 

urzędu i załatwić sprawę. Nie czeka się więc bezczynnie jak petent nie przychodzi na 

umówioną godzinę, ale załatwia się innego petenta. 

Radny M. Solecki powiedział, że chodzi mu o to aby sprawdzić czy rezerwa czasu, która jest 

poświęcona na daną czynność jest odpowiednia i uzasadniona. 

Starosta poinformował, że rozmawiał niedawno z Panią Naczelnik i były analizowane jeszcze 

raz te czynności, które są wykonywane przez pracowników i jeszcze raz ma być poddana 

analizie sytuacja, która jest w chwili obecnej i wyraża nadzieję, że co dzień praca będzie coraz 

bardziej usprawniania, natomiast na ten moment jest to rozwiązanie optymalne. 

Radny T. Gatner powiedział, że przebudowa drogi Trzcinica-Laski dobiega końca i radny ma 

prośbę aby przy odbiorze zweryfikować pewne obszary, które w ocenie radnego mogły być 

wykonane trochę lepiej, natomiast jest kwestia zamontowania bariery przy rzece. Kolejna 

rzecz to na wysokości stacji paliw w Laskach jest kwestia krawężników na ścieżce rowerowej 

gdzie z jednej strony krawężnik jest wysoki. Jest jeszcze kwestia hydrantu przy rzece 

Pomiance. Teraz po realizacji zadania, ten hydrant prawie zrównał się z ziemią. Radny ma 

jeszcze pytanie w kwestii oświetlenia ścieżki, bo też tutaj mieszkańcy pytają jak to wygląda.  

Starosta powiedział, że wykonywana jest dokumentacja, która powstała jeszcze przed  

funkcjonowaniem tego Zarządu, dlatego należało oświetlenie zaprojektować na etapie 

projektowania. Dopiero przy odbiorze będzie wiadomo co zrobiono dobrze. Na ten moment nie 

była rozważana taka opcja, natomiast szkoda, że taki pomysł nie znalazł się na etapie 

projektowania. Na ten moment Starosta nie będzie podejmował się wyjaśnienia dlaczego nie 

zostało to przewidziane. 

Radny T. Gatner poruszył jeszcze kwestię równości na tej ścieżce rowerowej, po kolejnym 

deszczu stoi tam woda. Trzeba to zobaczyć. 

Radny G. Berski zabrał głos odnośnie uruchomienia basenu w Słupi pod Kępnem dla osób 

prywatnych. Radny dowiedział, się, że 5 października ma być uruchomiony basen dla dzieci 

ze szkoły specjalnej, czy dzieci spoza tej szkoły oraz dorosłych też będą mogły korzystać                     

z basenu. 
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Starosta odpowiedział, że Dyrektor podjęła już czynności eksploatacyjne związane                             

z napełnieniem, wypełnieniem tego basenu i odbiorem przez Sanepid. Dyrektor zabezpieczyła 

basen w urządzenia odkażające pomieszczenia, zwłaszcza związane z szatniami.  

Następnie Dyrektor ZSS w Słupi A. Zimoch potwierdziła, że woda w niecce jest napuszczona, 

obecnie temperatura wody wynosi 27 st. i czeka się aby osiągnęła 30 st. Celcjusza.                        

23 września zostało wykonane pierwsze badanie wody przez Sanepid. Będzie jeszcze jedno 

badanie. Wstępnie dla uczniów szkoły specjalnej basen przygotowywany jest do uruchomienia 

na 5 października. Jeśli basen będzie udostępniony dla szerszej publiczności to                               

w ograniczonej ilości i na pewno z przerwami na czas dezynfekcji szatni. 

Starosta wrócił do pytania radnego T. Gatnera dotyczące oświetlenia. Oświetlenie publiczne to 

jest zadanie własne gminy i gdybyśmy na etapie projektowania mieli taką wspólną inwestycję 

to zapewne by było można coś takiego wykonać, natomiast na ten moment nie było takiej 

propozycji, więc nie zostało to wykonane. Jeśli będzie to potrzebne to Starosta ma nadzieję, 

że władze gminy zdecydują się i coś takiego pobudują.  

Na koniec Przewodnicząca poinformowała o zakupie aplikacji, która umożliwia m.in. 

głosowanie poprzez naciśnięcie przycisku na klawiaturze komputera, więc będzie w tym 

momencie możliwość sprawniejszego głosowania i pracy. Aby to nastąpiło od sesji 

październikowej jest prośba o dostarczenie laptopów do Biura Rady, aby informatyk mógł 

zainstalować aplikację, natomiast osoby, które korzystają z komputera prywatnego taką 

aplikację otrzymają drogą mailową do samodzielnego zainstalowania. 

Radny T. Gatner nawiązał od ostatniej wypowiedzi Starosty dotyczącego oświetlenia 

stwierdzając, że zgadza się ona z wcześniejszymi informacjami, więc brak pewnie 

zaprojektowania tej instalacji przy drodze. 

Starosta odpowiedział, że w tym momencie nie było potrzeby wykonywać dodatkowej 

infrastruktury. 

Radny T. Gatner zapytał czy można to było projektować i mogło to być objęte 

dofinansowaniem, bo wcześniej radny miał informację, że nie można tego w ten sposób 

połączyć. 

Starosta odpowiedział, że trudno jest mu się teraz odnosić do oświetlenia dróg pomiędzy 

miejscowościami. Na pewno oświetlenie uliczne znajduje się w samych miejscowościach, 

natomiast czy oświetlenie uliczne danej gminy jest na terenie pomiędzy miejscowościami,                  

to chyba tylko najbogatsze gminy mogą sobie na to pozwolić. Natomiast przy drodze 

powiatowej w miejscowości Trzcinica, Laski oświetlenie uliczne jest. 

Radny T. Gatner potwierdził ale dodał że te dwie miejscowości prawie zaczynają się już 

łączyć, więc ta część niezabudowana jest już coraz mniejsza. 
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Radny jeszcze zapytał czy przy ścieżce Laski Mroczeń może być teoretycznie 

zaprojektowane oświetlenie. 

Starosta odpowiedział, że zdarzają się takie odcinki dróg gdzie jest oświetlenie uliczne ale to 

jednak trzeba utrzymywać, to są pewne koszty, które są z tym związane i powtórzył,                    

że oświetlenie drogowe, publiczne należy do zadań własnych gmin i nie może projektować 

czegoś co do niego nie należy. 

Radny T. Gatner powiedział, że gmina partycypuje w tej ścieżce, więc radny rozumie, że 

można to zaprojektować i może to być kosztem kwalifikowanym do ewentualnie 

wnioskowania o dofinansowanie, tak czy nie.  

Starosta odpowiedział, że mamy pewną dokumentację, którą ewentualnie w przyszłości 

trzeba byłoby w tym momencie rozbudować jeszcze lub stworzyć dodatkową dokumentację, 

ale to nie przez nas, bo przez gminę, tylko pytanie czy to jest zasadne. 

Radny T. Gatner powtórzył, że pyta jest teoretycznie czy to jest możliwe. 

Jeżeli instalacja oświetleniowa byłaby w pasie drogowym, to jest to teoretycznie możliwe, 

natomiast jeżeli by musiał to iść poza pas drogowy to przy tego rodzaju realizacji inwestycji                 

w tym zakresie to są już koszty kwalifikowane, ale jeżeli w pasie drogowym i związane jest                   

z drogą, to tak. 

18. ZAMKNIĘCIE SESJI 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca o godzinie 15.56 zamknęła                 

XXIII sesję Rady Powiatu Kępińskiego. 

 

Protokołowała: 

I. Kempińska 

Przewodnicząca Rady 

                                                                                                                  /-/ Jolanta Jędrecka 

 

 

 

 

 


