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Protokół Nr 11/15 

z posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 18 czerwca 2015 r. w godz. od 14:30 do 15:40 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

*** 

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności – stanowiącą 

załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny Pan radny Mariusz Małynicz. 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności – stanowiącej 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 

p. Mateusz Walczak, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji. Stwierdził, że 

Komisja może podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowuje quorum. Następnie przedstawił 

proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco: 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy oraz sytuacja na rynku pracy. 

2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu za 2014 rok  

i początek 2015 roku.  

3. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2014 rok w zakresie działania komisji. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 1 i 2 

P. G. Fengler, Dyrektor PUP w Jarocinie – przedstawił informację o realizacji zadań przez 

Powiatowy Urząd Pracy oraz sytuacja na rynku pracy. Informacja stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu oraz przedstawił sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu za 2014 rok i początek 2015 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Chciałem poinformować, bo dostaliśmy nową stopę bezrobocia, stopa spadła do 11,3.  

Stan bezrobocia z końcem maja też się zmienił. Spadło bezrobocie do 2723 osób, pozostałe 

informacje, które tutaj mambo chciałbym się od razu skupić na tym drugim punkcie. Na początku 

roku dostaliśmy informację o Regionalnym Programie Operacyjnym, gdzie Województwo 

Wielkopolskie przeznaczyło nam środki w wysokości 3. 936.000 zł. Niestety z informacji, które 

mamy to nabór wniosków na to dopiero będzie w czwartym kwartale.  

Z nieoficjalnych informacji dowiadujemy się, że być może w tym roku te środki nie zostaną 

uruchomione, dlaczego nikt nie potrafi nam tego wytłumaczyć. Nie wiadomo. Z takich informacji 

na bieżąco to 28 sierpnia będziemy rozmawiać z z przedstawicielami Volkswagena, gdzie będą 

informacje dotyczące naboru w nowo powstałej fabryce Volkswagena we Wrześni. Wtedy 

będziemy mogli sprecyzować, jakie grupy osób fabryka chce zatrudniać, kto będzie mógł znaleźć 

zatrudnienie we Wrześni. Posiadamy jeszcze środki na zakłady pracy z krajowego funduszu 

szkoleniowego, każdy zakład pracy, który posiada pracowników powyżej 45 roku życia te środki. 

W tym roku niestety tylko i wyłącznie tylko tej grupy dotyczą te środki finansowe. Można składać 

wniosek o podniesienie kwalifikacji zatrudnionych pracowników. Jeżeli te środki finansowe by 

nam się skończyły to możemy skorzystać z rezerwy Ministra i aplikować o te środki z krajowego 

funduszu szkoleniowego. Do tej pory tak jak podałem podpisaliśmy umowę z 17 zakładami pracy, 

na łączną kwotę 382 356 zł, a do dyspozycji 772. 800 zł.  Jeżeli ktoś by był zainteresowany jakby 

Państwo mieli taką informacje to można podać, że można skorzystać. To dotyczy pracowników 

pracujących, nie dotyczą osób bezrobotnych, gdzie pracodawcy mogą je wykorzystać  
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na przekwalifikowanie, podniesienie kwalifikacji swoim pracownikom. Jedynie bariera jest to, że 

do końca tego roku dotyczy to osób powyżej 45 roku życia. 

 

Radny K. Matuszak – ile jest przeznaczone na pracownika? 

 

P. G. Fengler, Dyrektor PUP w Jarocinie – to pracodawca decyduje ile, ale nie może przekroczyć 

300% przeciętnego wynagrodzenia. 

 

Radny K. Matuszak – na wózki można?  

 

P. G. Fengler, Dyrektor PUP w Jarocinie – na wózki, na spawania, studia podyplomowe.  

W zeszłym roku skorzystał u nas tylko Bank Spółdzielczy, bo to nie jest tajemnica. On przeznaczył 

środki finansowe na studia podyplomowe. Dla pracowników, które podnoszą kwalifikacje  

we firmie. Firma prywatna może zrobić na przykład zarządzanie.  

 

Radny K. Matuszak –  na ilu pracowników można złożyć? 

 

P. G. Fengler, Dyrektor PUP w Jarocinie – nie ma ograniczenia. Są firmy, które składają na 

dziesięć, są firmy, które składają na 20, szpital złożył na 40. 

 

Radny K. Matuszak – jeszcze można składać? 

 

P. G. Fengler, Dyrektor PUP w Jarocinie – można. Wszystko to, co daje podwyższenie 

kwalifikacji zawodowych. Musi być powyżej 45 roku życia w tym roku. W przyszłym roku  

ta bariera ma się zmniejszyć. Środki można przeznaczyć na wszystkie formy kształcenia 

ustawicznego na każdy kurs, wszystko, co daje podwyższenie kwalifikacji na papierze. Z informacji 

bieżącej robimy nadal spotkania w szkołach, w gimnazjach z doradcami zawodowymi również 

robiliśmy to w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. ostatnio byliśmy w Dobieszczyźnie  

i w Zespole Szkół nr 5. Tam gdzie jest chęć po stronie dyrektorów, to doradcy zawodowi 

przyjeżdżają głownie to polega, żeby z dziećmi gimnazjalnymi odbyć test kompetencji 

zawodowych, żeby mniej więcej ukierunkować, w którym kierunku mają predyspozycje czy 

bardziej technicznie czy bardziej humanistycznie.  

 

Radny L. Mazurek – sprawozdanie zrobione, że bardzo szczegółowo nam wszystko pokazuje, 

jestem pełen podziwu do tego sprawozdania. Natomiast nie wiem czy Pan Dyrektor się 

przejęzyczył, bo w naszych materiałach na końcu bezrobocie wynosi 11,7, a Pan Dyrektor mówił 

11,3 

 

P. G. Fengler, Dyrektor PUP w Jarocinie – tak, bo chciałem podać dodatkową informację, że w 

materiałach jest na koniec marca, a już jest stopa bezrobocia na koniec kwietnia. Spadła ta stopa.  

 

Radny J. Szczerbań – jak uczę w szkole przedsiębiorczości, 2700 bezrobocie, to, jeżeli 

popatrzymy na podział firm tzw. mikro firmy do 10 osób, to trzeba było aż 290 firm, żeby to 

bezrobocie rozwiązać. To, co zawsze słyszę od naszych nauczycieli przedsiębiorczości, że, jeżeli 

konkretne zakłady nie powstaną w Jarocinie to, co zniszczono te zakłady pracy to teraz się czkawką 

odbija.  Wtedy nam mówiono, że my wszystko kupimy, tylko nie powiedziano, za co. 270 mikro 

przedsiębiorstw albo średnie przedsiębiorstwa to około 60 do 50 osób. To możecie popatrzeć o skali 

zagrożenia, o nędzy społecznej, która dotyka. Skąd te badania? Ja nie musze mieć sondaży, ja 

zadałem proste pytanie młodym ludziom, których uczę. Powiedzcie mi, kto z was był na wakacjach 

powyżej tygodnia? Na 30 parę uczniów rękę podniosło parę osób. 70 % młodych ludzi, gdzie 
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mizernota finansowa do tygodnia tzw. wypady. Panie Dyrektorze ja mam pytanie, bo zaczyna się 

mały problem, środki się pojawiają do mnie też się zgłaszają, Pan też interweniuje, za co dziękuję, 

że pracodawcy nie chcą przyjmować. Państwo daje pieniądze, a pracodawcy z tego nie korzystają. 

Jak to minąć? Bo młody człowiek chce a nie może.  

 

P. G. Fengler, Dyrektor PUP w Jarocinie – czasami bywa tak, że niestety te pieniądze z Góry do 

każdego projektu są, że tak powiem, te pieniądze są „szatkowane” i nie każdy może skorzystać. 

Teraz mamy pieniądze na staże, ale nie każda osoba młoda może skorzystać, bo musi być tak. 

Osoba do 25 roku życia, która jest długotrwale bezrobotna, to musi pozostawać 6 miesięcy bez 

pracy. Osoba do 29 roku życia, która jest długotrwale bezrobotna musi rok pozostawać bez pracy.  

Jak to wszystko prześwietlimy, przychodzi pracodawca i mówi, że ma kowalskiego, ale kowalski 

nie spełnia warunków tego programu, a my tylko z tego programu mamy pieniądze. Ciężko znaleźć 

te osoby. Robimy akcje od wczoraj, że niestety będziemy wyłapywać wszystkich, tych, którzy 

spełniają te warunki i że tak powiem brzydko będziemy coś proponować na siłę. Nie ma środków 

takich, że możemy z tych środków każdego pokierować. Największa granica środków finansowych 

jest dla osób między 30 a 50 rokiem życia. Złożyliśmy wniosek o dodatkowe środki, na te osoby, 

ale to tez będzie kropla w morzu, bo tych osób jest dużo a nie ma nich środków finansowych. 

Czasami tak to wygląda, że nie można wszystkiego rzucić na stronę pracodawców, ale tez na to, że 

tak te programy są „poszatkowane”, że mogą tylko ci, a jeszcze ci mają mieć dodatkowe 

uprawnienia, na przykład, że 20 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, tyle kobiet, tyle 

mężczyzn. Jest tak to „poszatkowane”, że czasami pracodawca przychodzi i mówi, że ma fajnego, 

sprawdzonego chłopaka, ale niestety sprawdzamy go i się nie łapie. Tutaj powstaje taka wątpliwość.   

Z nowości to trwają prace nad nowelizacją ustawy i prawdopodobnie od 1 stycznia wejdzie 

zapowiadany projekt zatrudnienia osób młodych do 30 roku życia, gdzie od przez pierwsze  

12 miesięcy będzie dofinansowane z funduszu pracy. Są już wstępne projekty i wszystko wskazuje 

na to, że od 1 stycznia ten punkt w ustawie się znajdzie, gdzie pracodawcy  

w pierwszym roku zatrudnienia będą mieli refundowane zatrudnienie tych pracowników,  

a później obowiązek na dalsze zatrudnienie po stronie pracodawców. Może to pomoże  

w rozwiązaniu problemu zatrudnienia osób młodych do 30 roku życia.  

 

Radny Zb. Kuzdżał – chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda sprawa finansowa Urzędu Pracy 

przez poszczególne lata, na przykład 3 ostatnie lata czy te środki się zwiększają  

na zatrudnienie czy się zmniejszają? 

 

P. G. Fengler, Dyrektor PUP w Jarocinie – w ostatnich 3 latach ta tendencja jest wzrostowa,  

w ostatnim roku 2014 blisko 9 mln zł a w tym roku, jeżeli dojdzie do realizacji programu 

operacyjnego to będzie na chwilę obecną ponad 7.799.000 zł a myślę, że przez  

6 następnych miesięcy postaramy się startować w konkursach z rezerwy ministra i ta kwota zostanie 

zwiększona.  

 

Radna B. Włodarczyk – chciałam zapytać Pana Dyrektora czy u nas w Jarocinie coś się robi  

w kwestii zagospodarowania strefy, bo fakt, że to raczej jest zadanie dla gminy, ale była mowa,  

o tym, w programach wyborczych, że starania o strefę wałbrzyską są i już mamy gospodarza, który 

wkracza wszystko się dzieje, a tutaj dalej, miesiące lecą i cisza. Chciałam zapytać czy to tylko jest 

hasło programowe, czy kiedyś może dojdziemy do takiej skuteczności, ja mam świadomość, że 

Środa Wlkp. jest w innym położeniu niż Jarocin, bo bliżej Poznania. Do Wrześni jest możliwość 

dojazdu lepsza, ale w bardzo wielu przypadkach mieszkańców Jarocina zwłaszcza tych młodych 

ogłupiamy. W następnej kadencji na pewno już będzie robota w Jarocina, nie będziecie musieli 

jeździć do Poznania, autobusami, tylko tutaj znajdziecie pracę. Uczciwie trzeba powiedzieć, że 

niestety Jarocin jest w takim położeniu, że tak szybko przedsiębiorcy nie dostaniemy. 
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P. G. Fengler, Dyrektor PUP w Jarocinie – to pytanie jest do mnie tak ściśle skierowane, ale ja 

nie odpowiadam za strefę ekonomiczną, z tego, co mogę Pani powiedzieć, to uczestniczyłem w 

dwóch spotkaniach z Panem Burmistrzem z potencjalnymi inwestorami, którzy bielsi by wejść w 

strefę ekonomiczną. Na takie zaproszenie zawsze jestem chętny, mnie to interesuje z tej strony, co 

to będą za pracodawcy przyszli, co można zrobić z naszymi bezrobotnymi, żeby ich przygotować to 

zatrudnienia, bo nie ukrywam, że nawet jakby na dzień dzisiejszy wszedł taki wielki przedsiębiorca 

jak Volkswagen to nie mamy kadry wykwalifikowanej. Ale co dalej z tymi rozmowami, czy są inne 

rozmowy. To niestety nie jestem władny odpowiedzieć w tym temacie. Byłem na dwóch takich 

spotkaniach, ale co dalej z tymi inwestorami się dzieje, to nie jestem władny. Prosiłem, e gdyby do 

tego dochodziło, to, żeby nas z wyprzedzeniem poinformować, dlatego teraz z Volkswagenem we 

Wrześni spotykamy się pod koniec sierpnia, żeby już można było przygotować potencjalnych 

pracowników, którzy wyrazili chęć pracy we Wrześni. Przez przekwalifikowania i kursy, 

konkretnie podane przez koncern Volkswagena, jakie grupy będą potrzebne.  

 

Radny K. Matuszak – Panie Przewodniczący, szanowni Państwo chciałem powiedzieć, że strefa 

ekonomiczna w Golinie. 1400 osób zatrudnia Przedsiębiorstwo Biernacki, 260 osób firma 

„Blastrac”, ma powstać za chwilę biogazownia. Już jest duży opór społeczeństwa, bo droga ma 

tylko 6 metrów szerokości. Po 5 latach nadaje się do remontu.  Apeluję jak mówimy o strefie 

ekonomicznej w Golinie, żebyście Państwo spojrzeli na tą Golinę pod tym kątem, że tam już jest 

taki duży opór społecznych, bo tam nie ma już nawet gdzie parkować, samochody stoją na drogach, 

na podwórkach, jak powstanie jeszcze jeden duży zakład to sobie tego nie wyobrażam jak Golina 

będzie funkcjonować. Firma „Blastrac” się rozbudowuje, wygląda to imponująco. Powstała firma 

„Etos”, która się rozbudowuje od strony Koźmina.  

Była hurtowania dodatków do pasz, teraz uruchamiają produkcję. W Golinie się rozbudowało, 

dlatego zwracam się do Państwa, żebyście mieli wgląd na to, że tam ludzie mieszają i nie wiem jak 

to dalej będzie, bo już jest tak duży opór społeczeństwa wobec jakikolwiek inwestycjom.   

 

Radna B. Włodarczyk – należałoby, zatem wspólnie zastanowić się nad tym, czy ta strefa 

wałbrzyska została dobrze kiedyś zaplanowana. Z tego ja jestem dopiero trzecią kadencję radną i 

bezradną. Uważam, że umiejscowienie tej strefy zostało źle zaplanowane, bo ani tam nie ma 

dojazdu kolejowego, ani drogami, tutaj pan Matuszak mówi, że się już wszystko niszczy. W takim 

razie, po co my ładujemy tyle w infrastrukturę typu prąd, woda itd. 

 

Radny K. Matuszak – Pani Radna i Państwo, żebyśmy się źle nie zrozumieli, my się cieszymy, z 

tego, że się Golina się rozwija, bo nie ma bezrobocia, ludzie wokół tego wszystkiego zarabiają, bo 

takie są realia. Trzeba pomyśleć, o tym jak z tej Goliny wyjechać, bo za chwilę nawet te zakłady 

pracy się zakorkują. Bo za chwilę powstanie biogazownia, która też musi ten „urobek” wywieźć itd. 

a jest tylko jedna ulica dojazdowa. Trzeba wspólnie usiąść, bo na dzień dzisiejszy jest to poważna 

sprawa, również z parkingami. Jak się w dzień jedzie to nie idzie przejechać i ludzie zaczynają się 

buntować. Trzeba to jakoś rozwiązać. Często marudzę o Golinie nie tylko, dlatego, że stamtąd 

jestem tylko, dlatego, że słyszę jak to wygląda, dla tych ludzi jest to uciążliwe. Był problem ze 

smrodem, ale to się rozwiązuje, teraz są problemy komunikacyjne. 

 

Radna B. Włodarczyk – chciałam zapytać się jeszcze Pana Dyrektora czy macie rozeznanie ile 

mieszkańców gminy i miasta Jarocin dojeżdża do pracy? Czy jest jakaś statystyka? Autobusy 

kursują na Poznań. 

 

P. G. Fengler, Dyrektor PUP w Jarocinie – jedyną informację, jaką posiadam to jak mamy jak 

robimy nabory do pracy. Do zakładów pod poznańskich.  To widzimy z informacji ile osób 
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podejmuje tą pracę, a nie mamy informacji jak ktoś sobie indywidualnie załatwi.  

Takich statystyk się nie prowadzi. Możemy tylko z rejestru jakby Pani Radna chciała  

z poprzedniego roku, ile mamy podjęć pracy w danym zakładzie, gdzie my robiliśmy nabór.  Taką 

informację możemy Pani Radnej przedstawić, ale nie mamy statystyk ile osób pracuje  

w Poznaniu, ani ile osób z terenu jarocińskiego wyjechało do pracy poza granicę kraju.  

Tego też nikt nie prowadzi. Robią badania naukowe, ostatnio Uniwersytet Poznański, ale to robił w 

okolicach miasta Gerlitz, dużo osób z województwa wielkopolskiego pracuje na terenie 

przygranicznym z Niemcami, ale takich danych statystycznych to nikt tego nie prowadzi. Trudno to 

oszacować.  

 

Radna B. Włodarczyk – moim zdaniem byłoby to dobre, takie rozeznanie ile młodych  

i starszych rzemieślników pracuje poza powiatem, bo to jest obraz jak to wygląda.  

Przed chwilą, Państwo powiedzieli, że mnóstwo dużych zakładów zostało zamkniętych.  

Ilu pracowników miał Lenwit, ile cukrownia miała, a ilu kolejarzy było, fabryka Mebli itd.,  

a teraz nie mamy nic.  

 

Radny K. Matuszak – uważam, że bo Pan Przewodniczący poruszył sprawę mikro 

przedsiębiorstw, ja takie mikro jestem, co po 10-12 osób zatrudniają. Myślę, że tak szukamy tych 

dużych firm, już nieraz to podkreślałem, bo trzeba spojrzeć łaskawszym okiem  

na te małe firmy, bo te małe firmy generują dużo, bo zatrudniamy ludzi. U mnie też ludzie pracują, 

zarabiają, po 10, 15 lat pracują. Takich firm jest dużo i czasami szukamy wielkiego inwestora, a 

mamy wokół siebie wiele firm. Jak się spojrzy na Jarocin też mamy wiele fajnych firm, które robią 

rzeczy na cały kraj. Nikt tego nie zauważa. Takie szukanie, bo musi być duża hala zakładowa to jest 

takie złudne. Czasami trzeba pomagać tym mniejszym, które radzą sobie znakomicie w tych 

niszach rynkowych. To tez jest ważne. A wszyscy tak mówią jakby ta duża hala była zbawieniem, a 

czasami w tej hali pracuje 5 osób.  

 

Radny J. Szczerbań – uśmiechnąłem się, ale nie złośliwie, ta opcja rządząca, widzi tylko duże 

firmy, olała totalnie małe, mikro przedsiębiorstwa. Podam na przykładzie małych rzeźni.  Ubojnia 

musi być osobna, to ten malutki „gościu” jak ma założyć, jak po obojniach musi jeździć, 

dodatkowo zapłacić.  W tej chwili to łaskawie zmieniono i zaczyna się powoli. Jestem 

przeciwnikiem takiej firmy skondensowanej jak Biernacki, Amerykanie już od tego odchodzą, 

Holendrzy uciekają od tego. To podzielić na 10 „fajnych” średnich firm, a nie smród w jednym 

miejscu. A po drugie jeszcze jedna rzecz. Uczyłem rzeźników 12 godzin podrzynać tylko ile razy 

byk go kopnie i 3500 – 4000 zł przy 60 h tygodniowo.  

Dlatego tłumaczę ta opcja polityczna nie kocha małych przedsiębiorstw. 90% budżetu to są małe 

przedsiębiorstwa. To jest dramat. 

 

Radna B. Włodarczyk – Panie Janie trzeba by tutaj myśleć o dwu poziomowych i małe firmy i 

duże. Nie, kto inny a Pan Prezydent Elekt Duda mówi o reindustrializacji to, jeżeli  

ja go dobrze rozumiem, to marzy mu się powrót do dużych zakładów pracy, nie w każdej 

dziedzinie, ale pewnie takie rzeczy ma na myśli. 

 

Radny J. Szczerbań – wrócenie do tego, co zniszczono, bez pomocy z rządu nie jesteśmy  

w stanie stoczni zbudować.   

 

Radny K. Matuszak – teraz sprawa z Rosją i kwestia związana z embargo, to jest dla nas  

z jednej strony wyzwanie, ale obserwuję na rynku warzywno – owocowym bardzo fajną sprawę. To 

embargo spowodowało, że nasze zakłady, które do tej pory handlowały surowcem zaczynają 

myśleć o sokach, o przetworach i zatrudniają ludzi. We Francji to, że mamy parę setek gatunków 
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sera wynika z tego, że w każdej wsi jest produkcja jakaś, winnice.  

W Żerkowie ma powstać pierwsza winiarnia malutka, produkcja wina. To jest pozytywne, że w tym 

kierunku idziemy, można by w Polsce robić. W tej mojej branży dużo się zmieniło, widzę po tych 

sokach, po musach,  

 

Ad. pkt. 3  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Jarocińskiego za 2014 rok w zakresie działania Komisji w formie prezentacji multimedialnej. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Slajdy stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – poddał pod zaopiniowanie projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2014 rok w zakresie działania komisji. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji i wszyscy głosowali „za”. 

 

 

Posiedzenie Komisji opuścił Pan radny Karol Matuszak. 

 

Ad. pkt. 4 Sprawy bieżące  

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – przedkładam do zaopiniowania projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą 

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, 

pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat 

Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 

8 do protokołu.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - proponuje się podwyższenie kapitału zakładowego w formie 

pieniężnej, w kwocie 710 000,00 zł (siedemset dziesięć tysięcy 00/100). W zamian Powiat 

Jarociński obejmie 710 (siedemset dziesięć) udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy 

udział. Środki finansowe uzyskane z podwyższenia kapitału zakładowego, zostaną przeznaczone na 

spłatę kwoty 398 659,21 zł jako realizację faktur o numerach 7/2013  

i 8/2013, wystawionych przez wykonawcę, który zrealizował zadanie inwestycyjne pod nazwą 

„Budowa lądowiska dla helikopterów” oraz na obsługę zobowiązań związanych  

z wyemitowanymi obligacjami, których termin zapadalności przypada na 2015 rok. Jeżeli Państwo 

przeanalizowali sobie materiał, wszyscy wiemy, że środki finansowe szpital  jako spółka otrzymuje 

z Narodowego Funduszu Zdrowia, wartość punktu od 2009 roku wzrosła symbolicznie o 1 zł. 

Praktycznie rzecz biorąc nawet …. 

 

Radny L. Mazurek – to nie mało, to jest 1/5. O 1/5 wzrosło, to niemało.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – chwileczkę, wartość punktu wynosi 51 zł, a wzrosło tylko  

o 1 zł, to nie jest 1/5. Musiałoby być o 10 zł. Nie zaspokaja to inflacji rosnącej. Wzrost wskaźnika 

wynosił 38%, wzrost pracy minimalnej 31%. Przede wszystkim jest to związane  

z nadwykonaniami, które są wykonywane w naszym szpitalu. Można by doprowadzić do takiej 

sytuacji, że w miesiącu wrześniu zamykamy oddziały w szpitalu i nie robimy nic, żeby nie wykonać 

nadwykonań. Tutaj jest cały problem z tym związany. Jak sobie państwo przeanalizują są 
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dodatkowe koszty chociażby w tej chwili dwóch lekarzy w ramach „wieczorynki”. Nie ma, co 

ukrywać, wszystko idzie w tym kierunku, żeby małe szpitale nie istniały. Z kolei każdy powiat w 

ramach wszystkiego, co może zrobi, że ten szpital był.  

Jak popatrzymy na szpitale w okolicy to w każdym przypadku wszystkie powiaty dopłacają, bo nie 

ma innego wyjścia. Można się zastanowić czy lądowisko było potrzebne czy nie, analizując 

sytuację, gdybyśmy popatrzyli na to ze strony ratownictwa, to okazuj się, że kareta z Jarocina jest w 

stanie dojechać do szpitala w Poznaniu o 20 min szybciej, niż za nim ten helikopter tutaj przyleci i 

dostarczymy pacjenta na lądowisko i z powrotem pacjent będzie zabrany.  Takie są wymogi skoro 

chcieliśmy zachować SOR to nie było innego wyjścia.  

Stąd proszę Państwa prośba, żeby tą uchwalę przyjąć, bo innego wyjścia nie ma.  

 

Radny L. Mazurek – Panie Dyrektorze, panie Przewodniczący, była prośba do Pana Prezesa i 

Państwo radni zwrócili się do Pana Prezesa szpitala w Jarocinie, aby pokazał m.in. koszty  

i budżet na dostosowanie oddziału paliatywnego o urządzenia i tak dalej. Sprawdzałem, co Pan 

Prezes napisał i nie ma żadnych sum. To tak wygląda, na pobożne życzenie, bo skoro ten oddział 

paliatywny ma być otwarty 1 stycznia 2017 roku to nie wiemy czy NFZ podpisze taki kontrakt z 

naszym szpitalem, dobrze by było, żeby Pan Prezes pokazał, jakie są koszty, bo tutaj są urządzenia, 

nie ma żadnych wyliczeń. Tak to wygląda, że podniesienie tego kapitału to podaje dwie sumy na 

spłatę zobowiązań i resztę na spłatę zobowiązań, praktycznie tu nie idzie żadna złotówka na to, że 

ma powstać ten oddział. Zamiar wszystkich radnych taki był, bo jesteśmy wszyscy za tym bardzo, 

żeby ten oddział powstał.  

 

Radny J. Szczerbań – Panie Przewodniczący, Państwo Radni, słusznie Pan Radny Mazurek 

zauważył, więc proponuję kolejny wniosek. Po pierwsze koszty założenia oddziału paliatywnego, a 

po drugie środki finansowania, skąd te pieniądze szpital chce wziąć? Podejrzewam to, co Pan 

Radny Mazurek wspomniał, że później c to płaćcie. Nie. Jedna rzecz już proszę Państwa radnych o 

czujność, bo to, co Pan Radny Mazurek nie możemy się dać.  

Po co się pchamy jak Fundusz nie da. Jak nie zgłosimy to nic z tego nie będzie.  

Mam nadzieje, w ramach komisji zdrowia, życzeniem naszym jest, na to, co finansujemy, żeby ten 

odział był. Szpital ma wszystko zrobić w tym kierunku. Uzupełnienie wniosku  

o koszt dostosowania do oddziału paliatywnego, lokalizacja i druga rzecz czy Pan Prezes zdąży z 

przygotowaniami? Czekałem 8 lat z kolegami to ten jeden rok poczekamy, tylko, żeby nie było czy 

zdążymy, czy to jest realne? Koszt i źródła finansowania.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – rzeczywiście należy wskazać źródło finansowania, bo trudno 

założyć, że nie ma finansowania i wszystko spada na barki powiatu. Musi być przedstawione przez 

Pana Prezesa jak on chce to zrobić? Jeżeli wychodzi się z jakąś inicjatywą to trzeba  

w uzasadnieniu napisać skąd pieniądze na realizację tego, co chce się zrobić.  

 

Radny Zb. Kuzdżał – dochodzi jedna sprawa, planowany termin rozpoczęcia do 2017 roku, ale 

podpisanie z Narodowym Funduszem kontraktu ma się odbyć do 31 grudnia 2016 roku  

i jak to będzie wyglądało czy Fundusz musi z nami podpisać czy może, jeśli spełnimy warunki? Jak 

to wygląda z podpisaniem umowy, bo to jest najważniejsza sprawa?  

 

Radna B. Włodarczyk – uważam, że zapowiedz tego działania, odpowiedź pana Prezesa  

to już go trochę zobowiązuje. Natomiast to, co koleżeństwo tu powiedziało, panowie to uważam, że 

to jest dalszy ciąg tego samego. My nie chcemy nic więcej tylko, żeby było dokładnie, jakie środki i 

skąd mają być itd. Gro pracy to jest na 2016 rok zostało pół roku.  

Te uwagi jestem jak najbardziej za tym, żeby uściślić, żebyśmy wiedzieli. Jeszcze trzeba to, jaki 

harmonogram. 
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P. M. Drzazga, Wicestarosta – właśnie Pani Dyrektor wyrwała mi z ust to, co chciałem 

powiedzieć, że musi być sporządzony harmonogram. Bo jeśli nie ma harmonogramu to nie ma 

terminów, to trudno wymagać realizacji tego. Pan Prezes musi przedstawić nam harmonogram,. 

Uważam, że to jest forma negocjacji z narodowym Funduszem Zdrowia i nikt nie jest przekonany z 

nas jak tutaj siedzimy, że one się skończą pomyślnie. Dlatego musiałaby być alternatywa w razie 

czego. Tak jak Pan Radny mówi To nie mogą być pobożne życzenia tylko harmonogram, 

negocjacje i co z tego wynika, a nie na zasadzie, że my zaczniemy wszystko przygotowywać, a 

później się okaże, że nic z tego nie wyszło.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – musiałaby być zmiana polityki rządowej, 

ponieważ powiaty są zakładnikami rządu. Muszą dopłacać przedsiębiorcy i obywatele, płacą za 

ubezpieczenia społeczne, a rząd to krótko mówiąc przejada. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – jeśli mówimy o oddziale paliatywnym to Pan Prezes powinien nam 

przedstawić harmonogram związany z realizacją tego przedsięwzięcia.  

Punkt po punkcie przedstawić wraz ze źródłami finansowania. W tym przypadku podstawowe 

źródło finansowania to będą negocjacje z NFZ to musimy wiedzieć czy idzie to w dobrym 

kierunku.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – chciałem poinformować, że Pan Prezes miał być 

z nami, ale negocjuje w Narodowym Funduszu Zdrowia.  

 

Radny L. Mazurek – to, co Pan Dyrektor powiedział to jest klucz tego wszystkiego, bo kontrakt z 

narodowym Funduszem Zdrowia będzie dotyczył utrzymania i prowadzenia tego oddziału. 

Natomiast my tutaj mówimy o kosztach, które będziemy musieli włożyć,  

na przgotowanie, żeby powstał taki oddział.   

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – przechodzimy do zaopiniowania projektu 

uchwały. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem?  

Proszę o podniesienie ręki. Dziękuje bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest „przeciwny”? 

Nie widzę.  

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 

6 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – przechodzimy do przegłosowania wniosku Pana 

radnego Jana Szczerbania dotyczącego oddziału paliatywnego do Pana Prezesa szpitala.  

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, wszyscy byli „za”. 

Wniosek został przyjęty. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – przedkładam do zaopiniowania projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024 wraz  

z autopoprawkami. 
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Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – omówił projekt uchwały oraz autopoprawki do projektu 

uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Autopoprawki stanowią załącznik 

nr 10 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych ma pytania 

do powyższej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest 

„za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wraz  

z autopoprawkami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuje bardzo. Kto się wstrzymał?  

Nie widzę. Kto jest „przeciwny”? Nie widzę.  

 

 

Następnie w głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 

6 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały wraz z autopoprawkami został pozytywnie 

zaopiniowany. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – – przedkładam do zaopiniowania projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. wraz  

z autopoprawkami.  

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – omówił projekt uchwały. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. Autopoprawki stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję, czy ktoś  

z Państwa radnych ma pytania do powyższej uchwały?  

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 6 radnych 

głosowało „za”. Projekt uchwały wraz z autopoprawkami został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Następnie członkowie Komisji udali się do Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie”  

w celu obejrzenia założonego monitoringu.  

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Mateusz 

Walczak zamknęła obrady. 

 

 

  Przewodniczący Komisji  

  Zdrowia i Spraw Społecznych   

 

  Mateusz Walczak  

Protokołowała:  

A. Przymusińska 


