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Protokół nr XVII/15 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 29 grudnia 2015 r. w godz. od 15:00 do 15:45 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 

Ad. pkt. 1. 
Obrady XVII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego otworzył i prowadził Przewodniczący Rady 

Powiatu, p. Jan Szczerbań. Na wstępie powitał radnych, władze powiatu, pracowników 

Starostwa, Dyrektorów wydziałów, zaproszonych gości, kierowników jednostek, jarocińskie 

media. Listy obecności radnych, pracowników, kierowników jednostek, zaproszonych gości, 

stanowią załączniki nr 1, 2 do protokołu.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – stwierdzam, że na sali obecnych jest 

19 radnych, wobec czego Rada jest władna, by podejmować prawomocne decyzje. Porządek 

obrad XVII sesji Rady Powiatu został Państwu radnym podany w zawiadomieniach 

o zwołaniu sesji. Informuję, że Zarząd Powiatu wniósł autopoprawki do projektu uchwały 

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok oraz do projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2028. 

Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? 

Nie widzę. 

Proszę o przegłosowanie zmian do porządku obrad. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Stwierdzam, że Rada przyjęła następujący porządek obrad 17 sesji Rady Powiatu: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia „Planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu 

jarocińskiego”. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wydatków, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata  

2015-2028. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r.  

6. Interpelacje i zapytania radnych.  

7. Wnioski i oświadczenia radnych.  

8. Wolne głosy i wnioski. 

9. Komunikaty. 

10. Zakończenie obrad. 

 

Ad. pkt. 2. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jarocińskiego”. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ogłaszam przerwę dla odbycia wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Powiatu 

w celu zaopiniowania projektów uchwał zawartych w porządku obrad sesji. 
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Po przerwie Rada jest nadal władna do podejmowania prawomocnych decyzji. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wznawiam obrady. 

 

Radny M. Małynicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu dzisiejszym w przerwie sesji pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jarocińskiego”. 

 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – poddaję projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

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

 

 Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 19 radnych, jednogłośnie 

podjęła uchwałę. 

 

Uchwała nr XVII/139/15 

 

Ad. pkt. 3. 

Kolejny punkt przewiduje rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Radny M. Małynicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu dzisiejszym w przerwie sesji pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2015 r. 

 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

 

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięli udział wszyscy radni. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr XVII/140/15 

 

Ad. pkt. 4. 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w 

sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2028 

wraz z autopoprawkami. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Autopoprawki 

stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Radny M. Małynicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu dzisiejszym w przerwie sesji pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2028 wraz z autopoprawkami. 
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – poddaję projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 19 radnych podjęła uchwałę. 

 

Uchwała nr XVII/141/15 

 

Ad. pkt. 5. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – jako ostatni rozpatrzymy projekt 

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

z autopoprawkami. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Autopoprawki 

stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Opinie Komisji:  

Radny L. Bajda, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Komisja 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu dzisiejszym w przerwie sesji 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. wraz z autopoprawkami w zakresie działania Komisji. 

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisja Edukacji i Kultury - Komisja Edukacji 

i Kultury na posiedzeniu w dniu dzisiejszym w przerwie sesji pozytywnie zaopiniowała 

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

wraz z autopoprawkami w zakresie działania Komisji. 

 

Radny M. Walczak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisji 

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu dzisiejszym w przerwie sesji 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. wraz z autopoprawkami w zakresie działania Komisji. 

 

Radny M. Małynicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu dzisiejszym w przerwie sesji pozytywnie zaopiniowała 

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

wraz z autopoprawkami. 

 

Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Nie widzę. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. 

 

Uchwała nr XVII/142/15 

 

Ad. pkt. 6 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – informuję, że między sesjami nie 

wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie ze strony radnych. Czy ktoś z Państwa Radnych 

pragnie złożyć interpelację bądź zapytanie? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia. 

 

Radny St. Martuzalski – ja mam pytanie, bo mamy jeszcze jedną uchwałę do podjęcia. 
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu –  którą? 

 

 

Radny St. Martuzalski – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

 

Radny L. Bajda – to było na poprzedniej sesji. Porządek w materiałach trzeba zrobić. 

 

Ad. pkt. 7 Wnioski i oświadczenia radnych.  
Nie było. 

 

Ad. pkt. 8 Wolne głosy i wnioski. 

Radny St. Martuzalski – wracam wobec tego do planu pracy. W planie pracy Rady został 

ujęty temat dotyczący szpitala w miesiącu sierpniu. Jest to temat dotyczący sytuacji w trakcie 

roku 2016 i analiza pod kontem finansowym szpitala. Przypominam dyskusję miesiąc temu, 

kiedy ustaliliśmy, że na początku roku w pierwszej kolejności Komisja Budżetu i Komisja 

Zdrowia zajmą się tym tematem po uzyskaniu wszystkich ważnych informacji i danych, które 

będą dotyczyły naszego szpitala. Następnie po informacjach na Komisji zostanie temat 

wprowadzony w pierwszym kwartale dotyczący sytuacji i zagrożeń. Taka droga 

procedowania została zaproponowana, jeśli chodzi o ten ważny problem dla całego powiatu. 

Dlatego wnoszę, aby również w planie pracy Rady zostało to uzupełnione zgodnie z 

wcześniejszymi ustaleniami.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – nie wiem czy dobrze zrozumiałem 

intencję pana radnego. Informuję, że osobne spotkanie odnośnie szpitala jest przewidziane w 

ramach komisji w miesiącu styczniu. Czy o to chodziło panu radnemu? 

 

Radny St. Martuzalski – nie, ustalenia były jasne. Waga tego problemu i zagrożenia, które 

wtedy zostały nakreślone nie przez radnych, ale przez prezesa Zarządu szpitala jasno 

wskazywały nam, co do przyjęcia ścieżki, jaką będziemy realizować w następnym roku. 

Zgodziliśmy się z uwagi na nieprecyzyjność informacji, które są ważne w tej kwestii na 

przeniesienie dyskusji na miesiąc styczeń, luty. Tak jest w planach dwóch Komisji, ale to, co 

przyjęliśmy dotyczyło również sesji. Chcę zwrócić uwagę, że nie wszyscy radni są członkami 

tych dwóch komisji, a temat jest bardzo ważny, Jeżeli się potwierdzą zagrożenia, o których 

mówił pan prezes to sytuacja finansowa powiatu może ulec drastycznej zmiany, bo powiat 

będzie musiał w tej sytuacji szpitalowi w taki czy inny sposób finansowo pomóc.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – to, że ktoś deklaruje przynależność 

w dwóch komisjach, to przypominam, że każdy radny ma prawo uczestniczyć w 

posiedzeniach wszystkich Komisji i zabierać głos. Nic nie stoi na przeszkodzie. Trzymajmy 

się tego, co zostało ustalone z moim poprzednikiem Karolem Matuszakiem. Dyskusje 

odbywają się na komisjach. Drzwi otwarte dla każdego radnego na komisji. Tam zapraszam. 

Informowałem, że w sprawach bardzo ważnych, pilnych dotyczących szpitalach będzie 

zwołana odrębna sesja nawet nadzwyczajna.  

 

P. M. Drzazga, członek Zarządu – w planie pracy Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Zdrowia 

i Spraw Społecznych na miesiąc styczeń jest przewidziany temat dotyczący szpitala. Tej 

tematyki nie zrealizujemy w styczniu, ponieważ biorąc pod uwagę ferie w okresie od 18 

stycznia do 29 stycznia, temat został przełożony na 3 lutego. Nie potrzeba się tym niepokoić, 

biorąc pod uwagę, że tematem zajmują się dwie komisje, a posiedzenia są otwarte. Na sesji 

też będzie trzeba temat omówić. Mówiliśmy o konstrukcji planów pracy, że są to plany 
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otwarte. Spotkamy się w lutym, omówimy temat szpitala na połączonym posiedzeniu Komisji 

i wówczas można zdecydować, co dalej, w którym miesiącu na sesji. Nie ma żadnego 

kręcenia, że planujemy coś wyrzucić z samego planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego, 

tylko przeanalizujmy dogłębnie temat na posiedzeniu dwóch komisji. Wszyscy radni są 

żywotnie zainteresowani tematem, jeśli chodzi o szpital. 

 

Radny St. Martuzalski – państwo decydujecie, macie większość. Inne jednak były ustalenia, 

a inne są fakty, przed którymi stanęliśmy. To jest jakaś propozycja, jednak uważam, że już 

będą informacje odnośnie kontraktowania. Decyzje już zapadają, jeżeli chodzi o Narodowy 

Fundusz Zdrowia. To jest sygnał, który powinniśmy otrzymać jak najszybciej, jak będzie 

kształtowała się sytuacja finansowa szpitala. Głównym płatnikiem jest NFZ, a nie inne źródła. 

Rada powinna przede wszystkim te informacje posiąść i usłyszeć ze strony Zarządu, jakie są 

propozycje odnośnie wyjścia z tej trudnej sytuacji, związanej głównie z nadróbkami. 

Nakładają się też problemy z wprowadzeniem ustawy dotyczącej podwyżek dla pielęgniarek. 

Pamiętamy, że są to środki rzędu kilkuset tysięcy złotych, których będzie brakowało w 

kontrakcie. Proponuję nie odkładać tego tematu do lutego. Jeżeli wystarczy, żeby taka 

informacja pojawiła się na komisjach to nie istotne czy na komisji czy na sesji. Istotne jest, 

żebyśmy nie zostali zaskoczeni informacją, w którymś z kolejnych miesięcy, że szpital nie 

poradzi sobie i samorząd musi w taki czy inny sposób wspomóc szpital. Decyzja musi być jak 

najszybciej i trzeba mieć rękę na pulsie. Jest to roztropne i ma jedno na celu, kontrolę, co się 

dzieje czy co może się dziać ze szpitalem.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – stoję na stanowisku, że spotykamy się w 

 lutym. Kiedy jest zagrożenie? Zagrożenie jest wtedy, gdy szpitalowi grozi zamknięcie, nie 

działa czy nie przyjmuje pacjentów. Takie sygnały nie dochodzą. Nic się nie stanie, jeśli te 

informacje odnośnie tego jak kontrakty wyglądają, sprawa pielęgniarek pojawi się w lutym. 

Z mocy prawa właścicielami szpitala jest zgromadzenie wspólników i Zarząd Powiatu. 

Zarząd w każdej chwili reaguje na zagrożenia w spółce i jest w kontakcie z Prezesem. Nie 

słyszał em też wytycznych odnośnie szpitali ze strony Ministerstwa. Nas interesuje czy szpital 

funkcjonuje i nie ma, co wariować. Monitorujemy i to wystarczy. 

 

Radny L. Bajda – przypominam, że przyjmowaliśmy plan pracy, który określa, co, w którym 

miesiącu podejmujemy i jakie są zadania Rady. To są sprawy czysto ludzkie, to są i dramaty 

i niepowodzenia, wynagrodzenia i ratowanie życia. Myślę, że nie ma realnego zagrożenia, 

pośpiech jest tu bardzo niewskazany. Trzeba działać skutecznie, roztropnie. Zgadzam się. 

Jednak, żeby się spieszyć, kłócić potem godzinę to jest nie potrzebne. Bardzo proszę, by na 

komisjach podejmować długie szerokie merytoryczne dyskusje, a na sesjach ograniczać się do 

stwierdzeń i stanowisk. 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – szpital potrzebuje atmosfery spokoju, bo ludzie, którzy 

tam pracują i ratują ludzkie życie i walczą o nie potrzebują stabilizacji i spokoju. Dopiero, 

kiedy mamy bezpośrednio odczynienia w sytuacji zagrożenia życia z ta materią, zdajemy 

sobie sprawę, jaki to jest kruchy twór i jakiej potrzebuje stabilności i spokoju. Wiele dyskusji 

i sporów toczyło się w kontekście drugiej nitki anestezjologicznej, którą Narodowy Fundusz 

Zdrowia i Ministerstwo wymusiło na szpitalach. Z drugiej strony nie życzę nikomu, żeby ktoś 

musiał mieć do czynienia z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii w naszym szpitalu. 

Wspaniali fachowcy, ludzie o złotych sercach i z darem w ręku, którzy na 120 % wykonują 

swoja pracę, maja odpowiedni sprzęt, mają możliwości i ratują ludzkie życie. Natomiast 

w kontekście szpitala, co dalej? Sama wartość kontraktu na 2016 rok to jest ułamek 

problemów w perspektywie krótkiego dystansu. Mapa potrzeb zdrowotnych, likwidacja NFZ, 
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która dokona się najprawdopodobniej od 1 stycznia 2017 r. Kontraktowanie świadczeń 

publicznych na poziomie Urzędów Wojewódzkich itd. Spokojnie musimy analizować te 

informacje z Ministerstwa Zdrowia, które powoli do nas spływają i przygotowywać szpital na 

te zmiany. Na tą chwilę w imieniu Zarządu mogę stwierdzić, że oddziały, ich liczba i 

specyfika, które funkcjonują w naszym szpitalu są podstawowe, zasadnicze, ogólne i 

potrzebne na terenie powiatu, że byłbym spokojny w kontekście mapy potrzeb zdrowotnych. 

Więc skupmy się w tej chwili, żeby szpital miał stabilną sytuację i mógł spokojnie 

funkcjonować. Czekajmy na informacje, bo ciągle mamy zbyt dużo znaków zapytania ze 

strony Ministerstwa. Nie mamy konkretnych wytycznych i wskazań. Żebyśmy nie szykowali 

się na coś, co może nie nastąpić, albo na coś, co stanie się zupełnie inaczej. Ze spokojem i 

powoli i będziemy dyskutować. Jeżeli taka potrzeba będzie, być może nie jedna w tym roku a 

kilka, to zwołamy nadzwyczajną sesję poświęcona tylko tematyce szpitala.  

 

Ad. pkt. 9 Komunikaty. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – tak jak na ostatnie sesji informowałem, 

mamy zakupione tablety, które będzie można testować na najbliższej sesji. Wszystkie 

życzenia radnych są spełnione. Jest klawiatura. Informatycy pracują, wgrywają dane. 

Odbędzie się szkolenie odnośnie obsługi programu e-sesja. O terminie powiadomimy po 

ustaleniu konkretnej daty. 

 

Wyjątkowo w styczniu sesja się nie odbędzie, z uwagi na to że ostatnie dwa tygodnie stycznia 

to są ferie. Kolejna sesja zaplanowana została 4 lutego o godz. 15.00 w Ratuszu. 

 

Ad. pkt. 10 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

zamykam obrady XVII Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 15.45. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Jan Szczerbań 

 

Protokołowały :  

Ewa Wielińska 

 

Agnieszka Przymusińska 

 

 


