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Protokół Nr 17/15 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 27 października 2015 r. w godz. od 15:00 do 15:45 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie s. 30 

 

 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.   

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. Opieka medyczna w szkołach prowadzonych przez Powiat Jarociński.  

2. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 1  

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Mateusz Walczak – Informacje 

Państwo Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Czy są jakieś pytania do Pań Pielęgniarek 

albo czy Panie chciałyby coś dodać? 

 Informacja o opiece medycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

Informacja o opiece medycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Informacja o opiece medycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Informacja o opiece medycznej w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Informacja o opiece medycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie stanowi załącznik  

nr 7 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady p. Jan Szczerbań – marzy mi się, żeby nasze Panie Pielęgniarki 

dostały takie uprawnienia, jakie się ma w Unii Europejskiej. Tam lekarza prawie nie ma  

2/3 uprawnień medycznych to maja właśnie siostry pielęgniarki, badanie, a dzisiaj mówimy, 

że służba zdrowia droga, bo jeśli doktor jest tylko od pukania, 2/3 roboty to siostry robią.   

Trud roboty, badania przesiewowe, to wszystko na rękach naszych Pań, wiem, co jest robione 

w szkole. Te wszystkie skoliozy kręgosłupa, i inne rzeczy to się od Pań zaczyna, Wy to 

wykrywacie i za to dziękuję. Społeczeństwo wygląda jak wygląda, to tu można Paniom 

podziękować i niniejszym to robię.  

 

Radny L. Mazurek – przede wszystkim to chciałbym Paniom podziękować za sprawozdania, 

bo one są bardzo szczegółowe, dużo danych. Zastanawia mnie czy w naszych szkołach 
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ponadgimnazjalnych nie ma problemu młodych matek? Chciałem zadać następne pytanie jak 

te dziewczyny, panie są objęte dalszą opieką? Czy szkoła coś w tym kierunku robi? Co z nimi 

potem dalej? Czy uzyskują pomoc? 

 

Pani Bernadeta Jasińska, ZSP Nr 1 – w naszej szkole dziewczyna przyznała się, że jest 

ciąża, po wakacjach się zdarza, ale u nas są to dziewczyny, które mają 18 lat w technikum, są 

to osoby pełnoletnie, ze strony szkoły są objęte opieką psychologa i pedagoga. Zawsze mogą 

skorzystać z mojej pomocy, wychowawcy też wspomagają, żeby nie były w jakiś sposób 

naznaczane. Jest to młodzież dorosła, inaczej to wygląda niż w szkołach gimnazjalnych. 

 

Radny Zb. Kuzdżał – mnie interesuje sprawa stomatologii w szkołach, bo głośno się mówi, 

że podobno ma z powrotem wrócić. Czy Panie coś w tej sprawie wiedzą? Czy to jest w sferze 

projektów? Bo uważam, że to jest bardzo ważny temat. 

 

Pani Bernadeta Jasińska, ZSP Nr 1 – w fazie projektu, będzie to bardzo trudno odbudować, 

bo gabinety w szkołach zostały zlikwidowane teraz odbudować od podstaw będzie bardzo 

ciężko. W Żerkowie jest gabinet w szkole i obejmuje opieką uczniów. Uczniowie w Żerkowie 

tego nie odczuli, bo stomatolog w Żerkowie podpisał umowę na świadczenie usług dzieciom.  

 

Radny K. Matuszak – ten sam temat chciałem poruszyć, a co by się stało jakbyśmy jako 

powiat podjęli się tego problemu utworzenia jednego gabinetu stomatologicznego na nasze 

szkoły. Mamy te szkoły trzy, z tego dwie obok siebie, Tarce są tylko obok. Nawet jeden 

gabinet stomatologiczny, od tego zacząć, gdzies zagospodarować takie miejsce, pomóc 

sfinansować utworzenie, wyposażenie takiego gabinetu, a dentysta i finansowanie leczenia  

to Narodowy Fundusz Zdrowia to jakby osobny rozdział. Druga sprawa, rozmawiałem  

z Panem Starostą o tym, staje się to modne, ale potrzebne, defibrylator, namawiałem  

Pana Starostę, żeby w każdej szkole takie urządzenie było zamontowane. To nie są duże 

pieniądze, to jest urządzenie, które w razie zawału, wiem, że tam jest młodzież, ale są też 

starsi ludzie, rodzice przychodzą. Druga sprawa jakby coś takiego było to automatycznie 

byśmy uczyli obsługiwać młodzież, byłoby to na zasadzie akcji profilaktycznej, dokształcania 

w kwestii ratownictwa medycznego. To nie są duże pieniądze, bo, skończyłem taki kurs 

ratownictwa i to nie są duże pieniądze. W jakimś widocznym miejscu, cztery sztuki zakupić  

i każdej szkole powiesić po jednym, Panie by nauczyły. To jest takie urządzenie, które mówi, 

wyprzedza kroki jak się to obsługuje, nawet ktoś, kto nigdy tego nie obsługiwał jest w stanie 

obsłużyć. Ja mam taki wniosek, żeby te urządzenia zakupić, powiat może kupić sprezentować 

szkołom, zamontować w odpowiednim miejscu. Druga sprawa, aby zarząd rozważył 

możliwość sfinansowania utworzenia jednego gabinetu stomatologicznego przynajmniej  

na razie na wszystkie nasze szkoły. Trzy są w Jarocinie, jedna jest w Tarcach.  Zawsze można 

dojechać, nie widzę problemu. 

 

Radna B. Włodarczyk – chciałam w kwestii gabinetu dentystycznego, bo musze powiedzieć, 

ze w tej chwili podniósł Pan bardzo ważną sprawę. 10 lat temu jak przechodziłam  

na emeryturę przy wydatnej pomocy rady rodziców urządziliśmy gabinet, pomieszczenie było 

na gabinet dentystyczny, wyposażenie gabinetu wziął na siebie Pan dr Ratajczak.  

Najpierw nie miał kontraktu, potem były punkty przydzielone, może nie aż tyle, żeby to się 

opłaciło, ale nasza młodzież korzystała. Byłam w ubiegłym roku bardzo niezadowolona, 

chociaż już nie miałam nic do powiedzenia z tego tytułu, że pan dyrektor zlikwidował 

gabinet, który notabene rodziców jako radę rodziców kosztował bardzo dużo, był dobrze 

wyposażony, służył również środowisku jarocińskiemu, bo tam przychodzili popołudniami 

pacjenci.  Żałuję, że to zostało zlikwidowane, bo był gabinet przygotowany, a jakie są 
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wymogi sanepidu, to Panie najlepiej wiedzą, to trzeba było dużo rzeczy zrobić, żeby oddać 

gabinet do użyteczności i z tego powodu żałuję.  

 

Radny Zb. Kuzdżał – to nie jest taka prosta sprawa, żebyśmy się dobrze zrozumieli, raz, że 

wymogi sanepidu, po drugie przecież ktoś musi za to płacić, wiadomo, że musi być umowa  

z Narodowym Funduszem Zdrowia podpisana.  Zróbmy rozeznanie czy to jest możliwość, my 

możemy chcieć, ale jak nie będzie miał, kto płacić to wiadomo, że to upadnie. 

 

P. Mariola Królak, ZSO – był gabinet w liceum i oprócz zabiegów, młodzież miała 

przeglądy robione. Młodzież była zorientowana, w ramach kontraktu były przeglądy.  

Czy mamy dwa, 5 czy w ogóle. Na trzy szkoły to nie wiem czy to będzie dobrze, za duża 

ilość młodzieży, żeby to zdało egzamin. Młodzież nie będzie się przemieszczała z jednej 

szkoły do drugiej szkoły. ZSP 1 i 2 jeden gabinet, a z kolei Tarce i liceum odrębne placówki. 

Mnóstwo jest dzieci i młodzieży z próchnicą. 

 

Pani Anita Stachowiak, ZSS – sprawy finansowe tworzenia gabinetu stomatologicznego  

w szkołach, wiem, że gminy dofinansowują gabinety medyczne. Chciałam się dowiedzieć czy 

Starostwo ma w planach dofinansowanie sprzętu medycznego, bo my mamy sprzęt z lat  

60 –tych, stare wagi, pracujemy na starym sprzęcie, a przecież technika, elektronika poszła  

do przodu. 

 

P. Mirosław Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – sprawa jest bardziej skomplikowana. 

Biorąc pod uwagę gabinet stomatologiczny to wiadomo, że każdy może iść do ośrodka 

zdrowia i zostać przyjęty na NFZ, jeśli chce to może zrobić ten przegląd. Jeśli chodzi  

o gabinety dentystyczne to w szkołach byłby problem, bo trzeba spełnić określone warunki 

sanitarne, to jest podstawa, pozostałości medyczne muszą być odpowiednio przechowywane. 

Poza tym obawiam się czy byśmy znaleźli chętnych stomatologów. Chodzę do dentysty, żeby 

prywatnie być przyjętym czekam 3 miesiące. Tu nie będzie tak wielkiego zainteresowania, 

żeby ktoś przyszedł do tego gabinetu jak gdzie indziej może pozyskać inne pieniądze  

z przyjęć prywatnych. U jest podstawowy problem, że nie znajdziemy lekarzy stomatologów, 

którzy chcieliby zająć się tą sprawą. Każdy, kto przyjmuje prywatnie jest tak obłożony. 

Gdyby ząb mnie bolał, to wiadomo, że szybciej. Jeżeli mam ząb do usunięcia przyjmą mnie 

od ręki. Jeżeli chodzi o leczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia to wszyscy zdajemy sobie 

sprawę, że w tym przypadku są różne wypełnienia, leczenia kanałowego na pewno nie ma. 

Patrząc na to, jest to pewnego rodzaju zapobieganie, ale nie do końca, wypełnień też nie 

otrzymamy tych najlepszych, tylko te, które finansuje NFZ. Tutaj widzę w tym zakresie 

problemy, pomieszczenie, wyposażenie i ten człowiek, który musiałby tam być i tutaj mam 

wątpliwości czy pozyskamy. Patrząc na siebie, jeżeli mogę lepsze pieniądze zarobić to, po co 

mam się pchać do szkoły. Gabinet, który był w szkole to analizując przyjęcia tego gabinetu  

to w większości były prywatne przyjęcia, a nie uczniów. Jeżeli chodzi o wyposażenie,  

to rzeczywiście Panie mogą mieć słuszne uwagi, ale to byłoby dobrze, gdyby uwagi były 

także kierowane do dyrektora szkoły, w ramach składanych wniosków do budżetu.  

Uważam, że pieniądze się znajdą, bo to nie są przecież jakieś wielkie pieniądze.  

Niech dyrektor szkoły pisze wnioski do budżetu, czy składa pismo w odniesieniu  

do modernizacji wyposażenia. Zarząd, czy Rada przychyli się do tego, nie widzę aż takich 

problemów, bo to służy naszym uczniom, będziemy za. 

 

Przewodniczący Rady p. Jan Szczerbań – dobrze, że Pani powiedziała, szczerze, nawet nie 

wiedziałam, że tak jest, ma Pani do dyrektora od szkół, dyrektorzy mają pisać, się rozpatrzy, 
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jakie potrzeby. Przy okazji defibrylatory, to, co wspomniałeś Karolu, czasami jedno życie 

uratować jest warto.  

 

Radny K. Matuszak – w urzędzie nawet bardziej potrzebne niż w szkole.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – z gminą finansować. 

 

Radny Zb. Kuzdżał – prosiłbym o to, żeby zrobić rozpoznanie odnośnie gabinetów 

stomatologicznych czy istnieje taka możliwość. Były kiedyś i jest to wskazane. 

 

Radny L. Mazurek – odnośnie placówek stomatologicznych to jestem skłonny myśleć tak 

jak Pan Radny Kuzdżał, że najpierw zrobić rozeznanie, dać ogłoszenie. Dzisiaj jest wiele 

zakładów prywatnych, stomatologicznych i kto wie czy nie podjęłyby się prowadzenia 

placówki, w którejś z naszych szkół. Są tak znane pracownie stomatologiczne, poznańskie, 

które w różnych miastach otwierają swoje placówki. Nie skreślałbym tego od razu.  

Druga sprawa, jeżeli chodzi o wyposażenie gabinetów medycznych tak jak Pani powiedziała 

to dobrze by było zapytać fachowców, którzy w tych gabinetach pracują, co im jest 

najbardziej potrzebne. Może jakby tego typu wnioski złożyły Panie do dyrektorów szkół, 

dyrektorzy by to dali do Starostwa i potem można się do tego odnieść, jakie urządzenia  

by były do tych gabinetów potrzebne. 

 

Pani Anita Stachowiak, ZSS – jest nawet problem o remont gabinetu, dostaję ciągle 

odpowiedź, że jest brak pieniędzy.  Mam brudniej niż na korytarzu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – przechodzimy do przegłosowania 

wniosków: 

Pierwszy wniosek: do Zarządu Powiatu o rozważenie możliwości zakupu  

i zainstalowania defibrylatorów w budynkach szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 

Jarocińskiego i w budynku Starostwa Powiatowego w Jarocinie.   
 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji. Wszyscy głosowali „za”.  

Wniosek został przyjęty. 

 

Drugi wniosek: do Zarządu Powiatu o rozważenie możliwości utworzenia gabinetów 

stomatologicznych w placówkach szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jarocińskiego. 
 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji. Wszyscy głosowali „za”.  

Wniosek został przyjęty. 

 

Ad. pkt. 2 Sprawy bieżące 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – przedkładam do zaopiniowania projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

 

P. Mirosław Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożył na jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek uchwalania, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
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i o wolontariacie, rocznego programu współpracy. Przyjmując roczny program współpracy 

Rada Powiatu Jarocińskiego deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na zasadzie partnerstwa i wyraża chęć realizacji swoich zadań ustawowych 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Ponadto program 

otrzymał pozytywną opinię Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać 

głos w dyskusji? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa radnych 

jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest „przeciw”?  

Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 

8 głosami „za” projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – przedkładam do zaopiniowania projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego Apel Rady Powiatu Jarocińskiego o przywrócenie linii 

kolejowej na trasie Krotoszyn – Jarocin – Września - Gniezno. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

 

P. Mirosław Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – Rada Powiatu Jarocińskiego zwraca się 

z ponownym Apelem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przywrócenie linii 

kolejowej na trasie Krotoszyn-Jarocin – Września – Gniezno. Uważamy, że likwidacja 

połączeń kolejowych, przy dość ograniczonej komunikacji autobusowej, pozbawia wielu 

mieszkańców naszych okolic możliwości dotarcia do miast, a tym samym do szkół i zakładów 

pracy na omawianej trasie. Jednym z argumentów przywrócenia połączeń Krotoszyn – 

Jarocin – Września – Gniezno jest budowa zakładu samochodów Volkswagen we Wrześni, 

dającego szansę zatrudnienia wielu mieszkańcom naszego regionu pozostającym bez pracy. 

Wznowienie takiego połączenia przyczyniłoby się do ożywienia naszego regionu, dałoby 

możliwość szybszego i tańszego podróżowania, co nie pozostałoby bez znaczenia  

dla bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza mając na uwadze bardzo obciążoną drogę krajową 

nr 11 i drogę nr 15 oraz nie mniej zatłoczoną drogę wojewódzką nr 442.  

Przewozy pasażerskie pełnią istotną misję publiczną, dlatego przy rozpatrywaniu 

przywrócenia omawianego kursu pasażerskiego prosimy nie brać pod uwagę tylko strony 

finansowej, ale także to, co dane połączenie kolejowe oznacza dla lokalnej społeczności. 

Przywrócenie ruchu pasażerskiego na tym odcinku wydatnie poprawi komunikację pasażerską 

a także turystyczną na „Szlaku Piastowskim” oraz przyczyni się do ożywienia jarocińskiego  

i wrzesińskiego dworca PKP. 
 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać 

głos w dyskusji? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa radnych 

jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest „przeciw”?  

Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 

8 głosami „za” projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – przedkładam do zaopiniowania projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. 
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P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił zmiany w budżecie na 2015 rok.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać 

głos w dyskusji? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa radnych 

jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest „przeciw”?  

Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 8 głosami 

„za” projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 

 

Radna B. Włodarczyk – wczoraj zgłaszałam, ale to raczej zadanie Komisji Zdrowia wobec 

tego ponawiam. Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży, ta kwestia była kiedyś 

zgłaszana przez Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i chciałabym, żeby 

skierować zapytanie do Pana prezesa, Jantasa co z tym fantem, czy o tym myśli czy nie? 

Druga rzecz Pan Jantas obiecał jakbyśmy poszperali po wszystkich protokołach to na pewno 

dojdziemy do tego, że będzie robił starania odnośnie poradni dla cukrzyków.  

Pani doktor, która świadczy usługi dla szpitala jest wspaniała kobietą, przeprowadza wykłady 

dla osób zainteresowanych, ale my nie mamy w szpitalu czy gdziekolwiek poradni dla 

cukrzyków. Ludzie jeżdżą albo do Pleszewa, albo do Poznania, albo nie jeżdżą w ogóle. 

Wiadomo, że cukrzyca to jest sprawa poważna. Mam jeszcze pytanie niezwiązane z Panem 

Prezesem Jantasem, czy Pan Dyrektor może nam odpowiedzieć, co z Kotlinem, bo jak sobie 

przypominam to mieliśmy jesienią się przeprowadzać się do Kotlina. Czy możemy uzyskać 

odpowiedzi, co się dzieje? Kiedy to nastąpi?  

 

P. Mirosław Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – termin powoli się zbliża, sa drobne 

prace wykończeniowe, obiekt całkowicie został wyremontowany, pozostają to, co najgorsze, 

czyli odbiory. Zmienił się ze straży pożarnej, pan, który zajmował się m. in. odbiorem pod 

kątem OSP przeszedł w tej chwili do Pleszewa, w jego miejsce wchodzi następna osoba, która 

będzie zajmowała się tymi zagadnieniami. Są także odbiory związane od wojewody, musi 

sprawdzić standaryzacje, po za tym oczekujemy w najbliższym czasie, bo tam był termin 

wykonania chyba 40, albo 50 na wykonanie mebli, bo ogłosiliśmy przetarg na meble.  

W ciągu najbliższego miesiąca spływać. Dobrze by było, bo jak sobie Państwo przypominają, 

już mi kiedyś Gazeta Jarocińska wypominała, że Drzazga obiecał dwa lata temu, że odbędzie 

się wigilia w nowym obiekcie. Teraz nie obiecuję, że odbędzie się tam wigilia, ale robimy 

wszystko, żeby rzeczywiście nastąpiło. Dobrze by było, nie wiem, kiedy Państwo jako 

Komisja byli ostatni raz w obiekcie, dobrze by było, żeby zorganizować wyjazd do DPS, żeby 

zobaczyć jak to wygląda. Zostały drobiazgi, zamontowanie elementów w kuchni, drobiazgi, 

które zajmują czas. Myślę, że następne posiedzenie komisji moglibyśmy zrobić wyjazdowe, 

żeby Państwu pokazać jak wygląda obecnie obiekt i utrzymanie obiektu wokół samego 

obiektu.  To jest praktycznie przygotowane pod wszystkie odbiory, teraz czekamy jak  

to wszystko się potoczy. Bliski okres, ale czy będzie wigilia to nie zależy od nas, co od 

odbierających. Pamiętacie Państwo jak było ze szpitalem, że już oddajemy szpital, później 

odbiór i okazało się, że część obiektów miała być wełną mineralną pokryta a było 

styropianem, firma musiała to zrywać, później się okazało, że nie tak były pewne przewody 

położone. Myślimy, że wszystko jest wykonane zgodnie z projektem, ale to nie my 

stwierdzimy, bo my nie jesteśmy fachowcami w tej dziedzinie. Możemy powiedzieć  

na zasadzie, obejrzeć, że to jest ładnie, porządnie zrobione, ale czy spełnia wszystkie 
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standardy to muszą służby odpowiednie określić. Chciałbym, żeby ta wigilia odbyła się, ale 

nie powiem, że się odbędzie, bo to nie od nas zależy.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – zapłaciliśmy ze środków norweskich i ze środków 

PFRON, ze środków powiatu. Z tego, co pamiętam jest teraz ostatni etap całości. 

 

Radny L. Mazurek – zapytać Pana Dyrektora, bo przecież w przetargu firma, która wygrała 

była wyraźnie podana data zakończenia budowy, czy ten termin minął czy nie? 

 

P. Mirosław Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – termin minął, będą dodatkowe 

naliczone kary umowne. Dopóki nie będzie cały obiekt odebrany to trudno powiedzieć.  

 

Radny L. Mazurek – ja to doskonale rozumiem, ale wtedy są jakieś kary, trzeba by było do 

tego też się odnieść. 

 

P. Mirosław Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – oczywiście, na pewno się do tego 

odniesiemy w 100%, nikt nie podaruje tego.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – dziękuję bardzo. Przejdźmy do 

przegłosowania wniosku Pani Włodarczyk. Wniosek do Zarządu Powiatu, aby zwrócił się  

z zapytaniem do Pana Marcina Jantasa - Prezesa Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie”  

czy rozważa lub podjął starania mające na celu utworzenie przy szpitalu poradni zdrowia 

psychicznego dla młodzieży oraz poradni diabetologicznej. 
 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji. Wszyscy głosowali „za”. 

Wniosek został przyjęty 

 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Mateusz 

Walczak zamknął obrady. 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 Zdrowia i Spraw Społecznych 

 
 Mateusz Walczak 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 


