
Protokół Nr 19/15 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 24 października 2015 r. w godz. od 15:00 do 16:00 

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. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2016 rok w zakresie działania 

komisji. 

2. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 1  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił projekt budżetu powiatu na 2016 rok  

w zakresie działania komisji w formie prezentacji multimedialnej.  

Projekt budżetu powiatu na 2016 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Slajdy stanowią załącznik nr 6 do protokołu.  

 

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

Dziękuję Panu Skarbnikowi za przedstawienie projektu budżetu powiatu na 2016 rok.  

Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania?  

 

Przewodniczący Rady p. Jan Szczerbań – pamiętamy ile nas zdrowia kosztowało w tamtej 

kadencji z częścią radnych Kolega Zbigniew i Kolega Mirek, bo ostry bój stoczyliśmy między 

sobą czy dobrze robiliśmy czy kupujemy Kotlin, czy nie.  Drugi bój zewnętrzny, gdzie nam 

wygadywano, wiemy ile nas to kosztowało. Trochę pól prawdy się pokazywało, że sporem 

wewnątrz nas nie był sam zakup Kotlina, tylko dwie sprawy, które wśród nas zostały, które 

były kontrowersyjne, to był problem, nic więcej. Cieszę się, że mój podpis widnieje pod 

zakupem Kotlina, a dzisiaj powiem, bo pierwszy zakład pracy, gdzie kobiety będą miały 

zatrudnienie z naszego powiatu. Jeszcze raz przypomnę do rządzących w tamtej ekipie jak nas 

potraktowano, Wiedzieliśmy, że, utracimy ten budynek to wtedy, co Wojewoda, liczyliśmy na 

jakiś grosz, a to się przeliczyliśmy. Było, że ich nie interesuje gdzie wywieziemy, rozpiszcie 

to wszystko na mój koszt. Całe szczęście, że wśród nas takiej zgody nie było tzw. „złotej 

dziesiątce”, zgoda taka jaka jest. A dzisiaj zobaczycie to będzie jeden z lepszych zakładów, 

który będzie triumfować każdy będzie chodzić i będzie dumny z tego. Zakład pracy na 

naszym terenie powiatu jarocińskiego.  

 



Radny L. Mazurek – Pan Przewodniczący Rady Powiatu dużo powiedział o zakupie Kotlina 

na DPS, do tego się nie chce odnosić, ale dobrze by było, żeby w rozpisce na miesiąc luty, 

żeby zarząd powiatu przygotował na tą Komisję preliminarz i koszty zakupu wszystkiego, 

wyposażenie, jakim kosztem zamknie się cala przeprowadzka. Pomijając, nic nie komentuje, 

co było w poprzedniej kadencji mówione, bo jestem przekonany, że była taka potrzeba i 

dobrze, że taka decyzja zapadła, ale chcielibyśmy wiedzieć, jakim kosztem się zamknie.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – jest to projekt planu, na grudniowej 

komisji będziemy przegłosowywać.  

 

Radna B. Włodarczyk – do tego samego. Chciałabym, żeby było uwypuklone, 

wyszczególnione, środki, które są zewnętrzne, ile powiat uzyskał środków zewnętrznych? 

Może sam DPS wnosił o środki i ile zostało przydzielone? Dla przykładu, że zostaliśmy sami 

i powiat robił to sam. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – przystąpimy do zaopiniowania projektu 

budżetu na 2016 rok w zakresie działania Komisji. Kto jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu budżetu na 2016 rok w zakresie działania Komisji? Proszę o 

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

Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji, przy 8 głosach „za” projekt budżetu 

powiatu na 2016 rok został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

 

Ad. Pkt. 2 Sprawy bieżące 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – przedkładam do zaopiniowania projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zadań, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2015 r. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - w załączniku do uchwały Nr VI/55/15 Rady 

Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2015r. Rada Powiatu Jarocińskiego określiła zadania, 

na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu 

na 2015 r. Załącznik ten został zmieniony uchwałą Nr XIII/104/15 Rady Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 29 września 2015 r. Obecnie zachodzi potrzeba dokonania kolejnej 

zmiany załącznika, poprzez dokonanie przeniesień środków PFRON pomiędzy zadaniami, 

co uzasadnia podjęcie uchwały pod względem merytorycznym. Powołane w projekcie 

uchwały przepisy prawne uzasadniają jej podjęcie. Po uwzględnieniu zmian załącznik do 

uchwały otrzymuje nowe brzmienie 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – przystąpimy do zaopiniowania projektu 

budżetu na 2016 rok w zakresie działania Komisji. Kto jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest 

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

 

 



W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji, przy 8 głosach „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. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił zmiany w budżecie na 2015 rok.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

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

 

Radny L. Mazurek – w związku z tym, że dostaliśmy już zawiadomienia o Komisji Edukacji 

na 15 grudnia to w sprawozdaniach Domu Dziecka w Górze i Sióstr Salezjanek na Radę 

Powiatową, brakuje mi wysokości dotacji, jaką otrzymał Dom Dziecka w Górze i jaką dotację 

otrzymał dom dziecka Salezjanek. Dobrze by było jakby była podana ilość pracowników, czy 

są zatrudnieni z karty nauczyciela, bo z tego, co dzisiaj usłyszałem to już nie tylko na umowę 

o pracę.  Tych informacji jakby się udało to prosiłbym, aby na następną Komisje Dyrektorzy 

to uzupełnili.   

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – przystąpimy do zaopiniowania projektu 

budżetu na 2016 rok w zakresie działania Komisji. Kto jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest 

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

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji, przy 8 głosach „za” projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – informuję, że otrzymali Państwo plan 

pracy Komisji na przyszły rok, jeśli są jakieś propozycje, zastrzeżenia, pytania to prosiłbym, 

aby to przygotować na następną Komisję.  

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Mateusz 

Walczak zamknął obrady. 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 Zdrowia i Spraw Społecznych 

 
 Mateusz Walczak 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 

 

 


