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Protokół nr XXX/16 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 19 października 2016 r. w godz. od 15:00 do 17:40 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

Ad. pkt. 1. 
Obrady XXX 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. Nieobecni radni Mariusz Małynicz i Przemysław Franczak. Listy obecności radnych, 

pracowników, stanowią załączniki nr 1, 2 do protokołu. 

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

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

obrad XXX sesji Rady Powiatu został Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji.  

Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? 

Nie widzę. 

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu: 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028. 

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

powiatu na 2016 r. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze dotacji z budżetu powiatu na prace 

konserwatorskie kościoła wpisanego do rejestru zabytków. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Wnioski i oświadczenia radnych. 

7. Wolne głosy i wnioski. 

8. Komunikaty. 

9. Zakończenie obrad. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – ogłaszam przerwę w celu 

przeprowadzenia posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji Budżetu i Rozwoju. 

 

Po przerwie 

 

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

Powiatu Jarocińskiego. Na sali obecnych jest 17 radnych, wobec czego Rada jest władna, by 

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

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu.  

Poproszę Prezesa Szpitala Pana Marcina Jantasa o przedstawienie prezentacji 

multimedialnej. Slajdy stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.  

 

Radny St. Martuzalski – nie jestem tak zadowolony, że jest to piękna, ładna, kolorowa 

opracowana prezentacja. Ta prezentacja ma nieść przede wszystkim treści, które będą 

podwaliną do decyzji, które stoją przed nami. Opracowanie kolorowych ładnych prezentacji 

nie w tym miejscu. Mam kilka pytań związanych z tematem szpitala, które były powtarzane 

przeze mnie i przez opozycję, przez członków Klubu Porozumienie Obywatelskie. Od kilku 

miesięcy nie otrzymywaliśmy żadnych odpowiedzi, czy to w interpelacjach czy na sesjach, 

kiedy blokowano nam usta. Dzisiaj korzystając z okazji, że na sesji mamy możliwość zadania 

pytań Panu Prezesowi, chciałbym rozpocząć od pierwszego. Nie rozumiem w tej prezentacji 

dowolności interpretacyjnej Pana Prezesa, bo jeśli wskazuje Pan wynik finansowy Spółki 

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” to pokazuje Pan nam w perspektywie dwu letnim, ale jeśli 

mówi Pan o kontrakcie o innych parametrach pokazuje Pan to w szerszej perspektywie. 

Pytanie, dlaczego, czyżby Pan ukrywał to, co było w roku 2013, 2012, 2011 jak mówimy 

o wyniku finansowym? Następne pytanie dotyczące ortopedii, od początku widzieliśmy, że 

NFZ będzie mógł kontrakt dla szpitala powiatowego w Jarocinie udzielić taki po podjęciu 

z  puli na wszystkie oddziały ortopedii w całym województwie. Trudno mi się zgodzić z Pana 

Prezesa zdziwieniem, że ten kontrakt jest niewystarczający. O tym słyszymy od wielu 

miesięcy przynajmniej w tej kadencji, podejrzewam podobnie było w poprzedniej i to nic nie 

zmienia, oczywiście walka o nadwykonania, ale zdajemy sobie sprawę, że to jest też 

dowolność nie Pana Prezesa tylko NFZ czy wypłaci i w jakim procencie wypłaci. A my 

zostajemy z problemem, udzieliliśmy świadczenia, za które nie ma, komu zapłacić. pytanie 

jedno zasadnicze, które dotyczyło średniego personelu, bo wskazał Pan wasze zabiegi jako 

zarządu odnośnie lekarzy. Pochwalił się Pan nowymi nabytkami w tym zakresie, natomiast … 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wejdę w słowo. Prosiłbym, bo jest 

uchwała i pilnujemy tej uchwały. Są obligacje odnośnie rozbudowy… 

 

Radny St. Martuzalski – to się tyczy tej prezentacji, którą przedstawił Pan Prezes. chciałem 

zwrócić uwagę, że to jest pierwsza kadencja, kiedy Pan Prezes przedstawia nam bardzo 

istotne zagadnienia dotyczące lecznictwa zamkniętego, kiedy w skład rady Powiatu nie 

wchodzi ani jedna osoba, która zawodowo para się tym na co dzień. W poprzednich 

kadencjach mieliśmy przynajmniej jednego lekarza albo osobę, która pracowała, w tej 

kadencji nie ma. Panie Prezesie starania wasze, aby pozyskać lekarzy, ale co ze średnim 

personelem?  W żadnej prezentacji Pan Prezes się nie pochwalił, że pozyskaliśmy 

10 świetnych pielęgniarek, czyżby w jarocińskim szpitalu było ich aż nadto? Chyba nie. 

Z informacji, które mi przekazują te środowiska, sytuacja jest trudna jak we wszystkich 

szpitalach. Moje pytanie dotyczy uposażeń średniego personelu medycznego, chciałbym, aby 

pan prezes nam przedstawił informację jak kształtuje sie średnia pensja personelu średniego 

najniższa i najwyższa, nie mamy prawa żądać personalnych wskazaniem, ale takie dane 

powinniśmy dostać. Przy okazji Panie Przewodniczący to do Pana teraz uwaga, przy okazji   

tego problemu dotyczącego obligacji jest to o tyle istotne czy w tym całym programie 
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rozbudowy przystosowania jest zauważalny ten problem nabrzmiały problem osób, które na 

co dzień wykonują bardzo ciężką pracę, są pielęgniarkami, średnim personelem medycznym. 

Następnie chciałem zadać pytanie jak się ma nowa strategia przystosowania jarocińskiego 

szpitala do wymogów Ministra Zdrowia z roku 2012, odkładany ten termin był wielokrotnie, 

podejrzewam, że nadal będzie odkładany, bo wiele szpitali w Polsce musiałoby nie otrzymać 

kontraktu. Jak ten nowy projekt ma się do tego, z czym wchodziliśmy przy przekształceniu 

szpitala powiatowego w spółkę. jak pamiętam o dostosowanie skrzydło, które miało przenieść 

ciężar oddziału, ten główny ciężar miało być dostosowanie starego skrzydła, ogólnie mówiąc 

miały zejść się oddziały na dwóch poziomach w jeden poziom oczywiście z odpowiednią 

przebudową, z wybudowaniem pionów sanitarnych, z wyposażeniem w całą armaturę 

potrzebną do odpowiedniego funkcjonowania tych oddziałów. Na dzień dzisiejszy mamy 

wspomniane tylko, że laboratorium z biurowca, gdzie zarząd funkcjonuje ma być w nowej 

części.  Ta koncepcja w mojej ocenie jest całkowicie zmieniona, wielokrotnie zapytywałem 

i otrzymaliśmy informację, że będzie specjalna sesja i w związku z tym dzisiaj takie następne 

pytania, które chciałem przed Panem Prezesem Zarządu Szpitala postawić. Na koniec w mojej 

ocenie podstawowe pytanie, bo tak jak zauważyłem nie chcę nikogo obrazić, ale my, jeśli 

chodzi o profesję medyczną niewiele ma ten skład rady do powiedzenia, bo nie znamy się na 

tym. Natomiast to, z czym sie stykamy kilka razy w roku, wtedy, kiedy mamy być 

bankierami, czyli dobrym wujkiem, który asygnuje środki dla spółki powiatowej w formie 

zabezpieczenia obligacji czy na wykup poszczególnych emisji. W tej prezentacji zabrakło mi 

jednego, na końcu wyniku ekonomicznego, w którym momencie i kiedy skończy się 

przychodzenie do dobrego wujka. Takie założenia były przy przekształceniu szpitala, takie 

założenia były u podstaw decyzji jest tu parę osób, które razem ze mną podejmowały decyzję, 

że w pierwszym trudnym okresie, kiedy trzeba będzie rozbudować, kiedy szpital będzie 

musiał stanąć na własne nogi trzeba będzie pomagać. Powiat nigdy nie będzie sie uchylał od 

pomocy, natomiast nie od 100% finansowania jak jest na dzień dzisiejszy. Czy ten projekt już 

jest, powinien być, ale czy jest juz obudowany o analizę ekonomiczną? Czy szpital idąc 

śladem innych szpitali spółek, które funkcjonują, podaję ciągle, bo najbliżej szpital, który 

funkcjonuje w takiej samej formie strukturze, nie jest szpitalem powiatowym, ale jest spółką, 

szpital w Pleszewie? Jeszcze raz podkreślam szpital w Pleszewie, powiatowy szpital 

w Pleszewie wynik za ubiegły rok miał 9 mln zł. Nie mam zamiaru nikogo namawiać, żeby 

na służbie zdrowia zarabiał. Natomiast proszę nie używać argumentu, że szpital w Pleszewie 

ma 2 razy większy kontrakt, bo gdybyście Państwo wypracowali 4 mln zysku to bym 

powiedział, że jest to porównywalny wynik, ale corocznie wykazywanie strat jest bardzo 

znaczącym sygnałem, że zarządzanie w tych dwóch podmiotach jest zgoła inne.  

 

P. Marcin Jantas Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - zdołałem zapisać 

sobie. Co do zakresu prezentacji to nigdy nie będzie kompletna, jeśli jakiś danych nie ma to 

zapraszam do Zarządu Spółki czy to w formie interpelacji uzupełnimy. To, że nie było 

wyniku finansowego to omawiamy, co roku, więc ta wiedza jest. Druga kwestia jeśli chodzi 

o podwyższenia kontraktu to Pan Radny powinien zwrócić uwagę, że oddział ortopedii, to 

pamiętam rok temu, kiedy mieliśmy kontrakt 4 mln zł to mówiłem, że się staramy, że będzie 

wyższy, to Pan Radny tak samo jak dzisiaj mówił, że nie wiadomo, że zostaniemy 

z problemem, udało się z 2,4 mln zł na 3,1 mln zł. Ten kontrakt jest w roku obecnym i mam 

nadzieję, że ten sam sukces będziemy mieli w tym roku. Tak jak wspomniałem za 

nadwykonaniami są pacjenci, którym pomogliśmy. Trzecia kwestia ze średnim personelem, 

uposażenia, min zdrowia poprzedniej koalicji rządzącej widział problem i stąd na miesiąc 

przed utratą władzy pojawiło się rozporządzenie, które spowodowało podwyżki dla 

pielęgniarek i położnych. Jeśli chodzi o rok 2016 jest to kwota 1 mln zł. Też Pan radny ma to 

w odpowiedzi na interpelację, że rozporządzenie spowodowało w środowisku lekarskim, 
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szeroko pojęte poczucie niesprawiedliwości, czemu tylko jedna grupa, czemu nie 

rehabilitanci, czemu nie diagności, nie będę się powtarzał. Rozporządzenie pojawiło się po 

8 latach rządów. Ten obecny rząd musi znaleźć pieniądze na to. Jednocześnie są prowadzone 

rozmowy z Ministrem Zdrowia tzw. ustawa o najniższych wynagrodzeniach w służbie 

zdrowia, ona jest w trakcie negocjacji, liczymy na to, że to spowoduje poprawę sytuacji 

innego personelu medycznego. Podwyższenie to nie mogą być pieniądze, które mogą pójść na 

podwyżki nie jest to kwestia zaangażowania powiatu w tym zakresie, bo nawet, jeśli Państwo 

przekazują na podwyższenie to nie mogę tego na podwyżki przeznaczyć. Z jednej strony 

zauważa Pan Radny wynik finansowy ujemny a z drugiej strony oczekiwałby podwyżek dla 

personelu. 70% Kosztów szpitala to są wynagrodzenia. Przy tych kontraktach, które nie 

zapewniają zapłacenia za tych pacjentów, którzy byli hospitalizowani to jest bardzo trudne. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2012 roku to się zgadzam, bo już teraz zostało 

przesunięte o rok, pewnie nastąpi to też kolejny raz przesunięte w czasie, skłaniam się do 

argumentacji Pana Radnego. Natomiast my tą inwestycje chcemy prowadzić oprócz tego 

wymogu prawnego, czyli rozporządzenia to chcemy podnieść standard przebywania na 

oddziale ginekologiczno – położniczym pacjentek i to przede wszystkim jest uzasadnieniem 

inwestycji, a przy okazji będziemy mogli spełnić wymogi rozporządzenia. Ten projekt jest 

z 2011 r. to nie jest nowa koncepcja, która funkcjonuje w formie projektu. Pan Radny mi 

zarzucił, że wymieniam 5 czy 10 szpitali, które mają trudną sytuację, a Pan wymieniał 

Pleszew, co ma lepszą. Może niepotrzebnie ja mówiłem wtedy o innych. Uważam, że nie 

można przyrównywać, szpital w Pleszewie jest szpitalem wielospecjalistycznym nie chodzi 

o wysokość kontraktu, on ma w swoim zakresie kardiologię inwazyjną, która od 1 lipca 

decyzją Ministra zdrowia została o kilkadziesiąt procent wyceny umniejszone, jeśli chodzi 

o zyskowność tych procedur, powstawało wiele prywatnych pracowni hemodynamiki. 

W służbie zdrowia jest tak, że pewne procedury są lepiej wyceniane, jedne gorzej, ma to 

wpływ na rentowność poszczególnych zakresów. Proszę o nieprzyrównywanie się, 

przyrównywać można szpital, który ma podobny kontrakt, podobne zakresy i oddziały. 

 

Radny St. Martuzalski - czy ma Pan opracowany wynik ekonomiczny odnośnie projektu, po 

zainwestowaniu wielu milionów?  

 

P. Marcin Jantas Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - też mówiłem na 

przykładzie noworodków, to są zakresy nielimitowane, czyli im więcej porodów tym więcej 

przychodów dla szpitala, możliwość uzyskania zyskowności w tym zakresie.  Jeśli chodzi 

o ginekologię to, co 4 kobieta rodząca trafia do nas spoza powiatu. Pomimo naszej pięty 

achillesowej, standard jest niższy niż w Pleszewie a mimo tego mamy prawie 800 porodów 

rocznie. Liczymy na to, że po oddaniu tej inwestycji wzrośnie od 200 do 300 porodów, 

a poród to jest 1800 zł plus przebywanie noworodka od 1- 4 tys. zł.  

 

Radny St. Martuzalski - konkretne pytanie zadałem odnośnie, jakie uposażenie ma personel 

średni, najniższe, najwyższe i średnie? 

 

P. Marcin Jantas Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - z głowy Panu nie 

powiem, 2,9 tys. zł brutto dla pielęgniarek i położnych, to nie są wynagrodzenia odbiegające 

od średniej w Polsce.  

 

Radny T. Grobelny - wszyscy sie ze mną zgodzą, że ten materiał, który przedstawił nam Pan 

Prezes jest na wymiar czytelny i jasny. Uważam, że dobry materiał otrzymaliśmy 

i poglądowy. Ważne jest to, że wynik finansowy się poprawia, nie jest jeszcze na plus, ale się 

poprawia. Trzeba też to oddać Prezesowi i Radzie Nadzorczej. Chciałem rozmawiać 
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o personelu medycznym, ale Pan Prezes wyjaśnił nam, że lekarze są zabezpieczeni. Z jednego 

slajdu widzę, że liczba pacjentów spoza naszego powiatu wynosi około 20%. Czy Pan Prezes 

uważa, że to jest dobry wynik? Jak na tle innych powiatów?  

 

P. Marcin Jantas Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - nie posiadam 

informacji jak sytuacja wygląda w innych szpitalach, ale tam gdzie są oddziały 

specjalistyczne to jest ich więcej.  

 

Radny L. Mazurek - to sprawozdanie wygląda lepiej niż wszystkie poprzednie, danych jest 

dużo. Dla mnie trudno powiedzieć. Mój pracodawca, kiedyś Pan Wiceburmistrz Kaźmierczak 

jak ja przedstawiałem tego typu słupki, to mi mówił, że zmanipulowałem to wszystko. 

Musiałbym teraz tak samo powiedzieć do Pana Prezesa Jantasa. Poprę, bo w tych 

przychodach te dwa słupki w poprzednich latach było 30 a teraz jest 34, jakby słupek, 

podzielil to jest 3% a niech Pan zobaczy jak te 3% wygląda. Ciągle Pan mówi, że ortopedia 

ma duży przyrost i wzrost tego kontraktu, ale ja któryś raz już to mówiłem, jeszcze raz 

podkreślam, że kolejka na ortopedii był rok albo 13 miesięcy, a teraz jest 3 lata. To jak to się 

ma do zwiększonego kontraktu? Następna sprawa techniczna do sprawozdania, jakby Pan 

pokazał te wszystkie wyniki na linii współrzędnych do góry, czyli na plusie, ale ma Pan 

również nadwykonania, trzeba było pokazać ile ciążą na wyniku i ile po odzyskaniu ile by 

poprawiły ten wynik. Też nie wiem czy te pieniądze są na 2 etap rozbudowy szpitala czy to 

jest coś nowego? Na koncie konkluzja wszystko przyrasta a ten wynik mamy, jaki mamy. 

Przyrost kontraktów to nie jest wszystko, ale mówienie o pielęgniarkach tak, że Pan nie może 

im podwyższyć, bo popsują wynik to jest takie nieciekawe określenie.  

 

P. Marcin Jantas Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - uważam to za 

komplement, co Pan powiedział, bo pomimo tego, że wykonujemy więcej endoprotez to 

kolejki się wydłużają to świadczy o tym, że jest coraz więcej chętnych żeby na oddziale 

ortopedii mieć wykonaną endoprotezę.  Nawet jakbyśmy mieli 10 mln zł kontraktu a chętnych 

by przyrosło wprost proporcjonalnie to też kolejki nie musiałyby się skrócić, tylko wydłużyć. 

To są dwie różne rzeczy. Druga kwestia to nadwykonania, oczywiście maja wpływ na wynik, 

ale jesteśmy w miesiącu październiku, jesteśmy w trakcie realizacji kontraktu, w przypadku 

poprzedniego roku udało nam sie pozyskać wzrost kontraktu. Nadwykonanie będzie kosztem, 

jeśli zamkniemy rok, na początku marca, kiedy nadwykonania zostaną, jeśli uda nam się 

pozyskać wzrost kontraktu w trakcie roku, jeśli Fundusz zapłaci nam po zakończeniu roku, to 

przestaną być nadwykonaniami. One pogarszają wynik finansowy, bo koszt ponieśliśmy 

wynikający z pacjentów hospitalizowanych, ale przychód może się pojawić. Zależy jak 

numerujemy, jeśli ortopedia i chirurgia były pierwszym etapem, to jest teraz drugi etap. Nie 

chodzi o numerek tylko chodzi o to, że ma to być ginekologia i położnictwo oraz pracownia 

endoskopii.   

 

Radny M. Walczak – chciałbym zauważyć kilka rzeczy. Jeśli chodzi o kobiety 

hospitalizowane na położnictwie spoza powiatu, chciałbym zauważyć, że kobiety wiedzą, 

jakie są warunki a mimo tego przychodzą. Uważam, że jak poprawią się warunki to tych 

kobiet jeszcze przybędzie w przyszłości.  Po drugie to, co my dzisiaj przegłosujemy to idzie 

na inwestycje a nie idzie na bieżącą działalność.  

 

P. Marcin Jantas Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – nie mówiłem, że 

wynik finansowy jest uzasadnieniem braku podwyżek, tylko brak pieniędzy, które wynika 

z tego wyniku.  
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Radny M. Walczak - przed wynikiem finansowym należy postawić dobro pacjenta, bo ono 

jest najważniejsze. Lepiej, żebyśmy wyłożyli 2-3 mln zł niż żeby jakaś osoba w szpitalu 

miałaby leżeć w niewłaściwych warunkach,  

 

Radny K. Matuszak – ludzie przychodzą za lekarzem, inwestujemy w piękne budynki, oby 

nie stały puste. Uważam, że sedno sprawy leży w poszukaniu fachowców, do Pleszewa jeździ 

pół Jarocina do kardiologów. Ostatnio mówiłem, że w Jarocinie na USG za pieniądze się 

czeka 2, 3 tygodnie, a w Rozdrażewie 3 dni. Musimy poszukać przede wszystkim lekarzy, bo 

że zrobimy piękne budynki to niech będą i co z tego?  

 

P. Marcin Jantas Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - musimy rozwijać się 

dwutorowo, kadra lekarska, inny personel medyczny jest ważniejszy niż budynki, ale nawet 

najlepszy personel to jest ….  

 

Radny K. Matuszak - rotacja u nas w szpitalu kadry lekarskiej jest bardzo duża, nie ma 

żadnej stabilności w wielu dziedzinach. 

 

P. Marcin Jantas Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - nie potwierdzam tego, 

zdecydowana większość kadry to są osoby wiele lat pracujące w Szpitalu Powiatowym 

Jarocinie. Natomiast na tym rynku pracownika zawsze pojawią się takie sytuacje gdzie lekarz 

odejdzie ze szpitala, to jest moje główne zadanie zabezpieczenie kadry, żeby zapewnić 

ciągłość pracy szpitala. To już nie są te czasu, gdzie pracownik po studiach przychodzi do 

pracy i do emerytury w jednej firmie pracuje.  

 

P. B. Walczak Starosta Jarociński - puentując dyskusję, która toczy się od blisko 2 lat, bo 

od tego czasu wiemy jakie są przepisy i do czego nas zobowiązują. Dwoma zdaniami, jeśli nie 

zmodernizujemy w odpowiednim czasie tych oddziałów nie będą mogły one zgodnie 

z przepisami świadczyć w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia świadczeń dla 

naszych mieszkańców. Chcąc zachować działalność tych oddziałów nie mamy wyjścia jak 

dokonać ich modernizacji, a w zdecydowanej większości przypadków, jeśli chodzi o te 

oddziały musi ona nastąpić poprzez rozbudowę bryły budynku szpitala to jest rzecz pierwsza. 

Druga w nawiązaniu do wystąpienia radnego Walczaka i radnego Matuszaka, myślę, że dwa 

komponenty muszą iść ze sobą w parze. Dobra kadra jak najlepsza, ale też godziwe warunki 

bytowe, żeby pobyt na oddziałach szpitalnych był godny dla osób, które wystarczająco cierpią 

czy są schorowane.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – podsumuje to wszystko. Nie widzimy 

etap finalnego, przed którym stoimy. Jest mi dane być już trzecią kadencją radnym. Tamta 

kadencja walczyliśmy o paliatyw, Pani Radna Włodarczyk mnie w tej kadencji bardzo mocno 

wspierała. Ludzie nie mają gdzie godnie umierać.  Z człowiekiem cierpiącym sama rodzina 

sobie nie poradzi. Ta kadencja ma to do siebie, że nas się zebrało więcej i dzięki Wam w tej 

chwili już nie gadamy tylko mamy konkret.  Po pierwsze powstaje paliatyw, mamy 

pielęgniarki i mamy opiekunów medycznych, to jest sedno sprawy. Kolejna rzecz w łazience 

muszą być jakieś godne warunki. Trzecia rzecz to jest dostosowanie. Jeszcze jedna rzecz to, 

co ja z kolegami mocno prosiłem w tamtej kadencji, Karol Matuszak też mnie mocno 

wspierał to kaplica, godne miejsce kaplicy, w tej chwili mamy obok śmietnika tą kaplicę. 

Teraz człowiek wobec kończącego życia ma prawo do dobrej posługo duchowej.  Tak sobie 

Pan Prezes planuje i to dobry pomysł, że „okrąglak” będzie zagospodarowany, bo największy 

pożerać ocieplenia, będzie budynek ocieplony.  Będą blisko siebie te rzeczy. Zimą tam 

kobiety w kurtkach siedziały. To jest sedno sprawy. Tych pieniędzy nie przejadamy, 
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inwestycje, czyli rozwój. Czy nam się podoba czy nie to jest nasz szpital w 100% jesteśmy 

decydentem, każda złotówka jest podaniem pacjentowi, wiele tysięcy pacjentów. 

 

Radny St. Martuzalski - uszczegółowiające pytanie, dostaliśmy informację, że wzrost do 

1000 urodzeń spowoduje zbilansowanie tej inwestycji.  Mam pytanie, z uwagi na to poprzedni 

Minister Zdrowia zatroszczył się o średni personel i przyznał 3 x 300. Czy w tym roku 

pierwsze 300 otrzymały, czy ma Pan informację, że to rozporządzenie będzie utrzymane 

i w przyszłym roku. Pan Starosta jest teraz bliżej żłobu to może ma lepsze informacje. Jaka 

dalej polityka, jeśli chodzi personel średni, brak lekarzy jest dużym problemem w całym 

kraju. Natomiast to, co wszyscy bagatelizują jest brak szkół pielęgniarskich, brak młodego 

pokolenia, a jeszcze wyjeżdżają zagranicę. Warto by podjąć kroki odnośnie średniego 

personelu medycznego, bo jeśli inne szpitale będą miały problem, będą się borykały 

z niedoborem pielęgniarek, to właśnie w Jarocinie, żebyśmy wykazali się sprytem 

i opracowali taki program, który będzie przyciągał ten personel. Oczywiście przyciągnąć 

można przede wszystkim płacą.  

 

P. Marcin Jantas Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - rozporządzenie z 2015 

roku pierwsze pieniądze to grudzień 2015. Tak jak wspomniałem to dotyczy tylko 

pielęgniarek i położnych a są jeszcze inne zawody, rehabilitanci, diagności, ratownicy. Te 

grupy czują się skrzywdzeni. Dla szpitala jarocińskiego jest to koszt rzędu 1 mln zł.  

 

P. B. Walczak Starosta Jarociński – ad vocem do wypowiedzi wcześniejszej Pana Radnego. 

Uważam, że nie możemy dzielić personelu szpitala na lepszy czy gorszy, bo każdy element, 

każda para rąk jest potrzebna i ma do wykonania swoje zadania w pewnych zakresach. 

Natomiast te pytania, które pojawiają się na forum Wysokiej Rady to są pytania Panie Radny, 

które na pewno jakby zechciał Pan być na widowni podczas posiedzenia sejmowej Komisji 

Zdrowia można artykułować do parlamentarzystów, którzy w tej chwili pracują nad zmianą 

przepisów prawa w tym zakresie. Służbę zdrowia czeka głęboka reforma, NFZ będzie 

niebawem postawiony w stan likwidacji, pojawi się w jego miejsce inna instytucja. Będzie 

inny sposób dzielenia pieniędzy na funkcjonowanie publicznych podmiotów opieki 

zdrowotnej i tak de facto nasze działania jako zarządu powiatu i zarządu szpitala są już 

skierowane na to co stanie się za kilka miesięcy. Ten stan, który jest niebawem przestanie 

istnieć i musimy przygotowywać się do nowych warunków.  

 

Radna B. Włodarczyk – chciałam wrócić na jedno uwagę. Od początku kadencji to cały czas 

na temat zdrowia bardzo wiele dyskutujemy. Na komisjach zdrowia, podczas obrad 

sesyjnych. Dzisiaj według mnie powinniśmy się zastanowić i podjąć decyzje odnośnie 

obligacji a my dokładamy sobie dodatkowego materiału. Jest dużo osób spośród nas 

zainteresowanych sprawą personelu pomocniczego medycznego. Mam taką prośbę, żeby 

dzisiaj tego nie przeciągać, bo Pan Prezes nie ma materiału i nie może nam powiedzieć czy 

pielęgniarki dostają 3000 zł miesięcznie. Tak jak dzisiaj była przygotowana prezentacja tak 

dobrze by było nam pokazać dla przykładu 2014 roku jak się kształtowały pensje dla 

personelu niemedycznego przeczytamy, zobaczymy i wtedy będziemy mieli pytania. Tak to 

błądzimy wokół tych samych tematów.  Wyczerpujących odpowiedzi nie ma, nie możemy 

liczyć, bo Pan Prezes nie jest na to przygotowany. Nie dziwię się, bo też bym odpowiadała 

przepraszam panie Prezesie na okrągło, bo jak powiem coś za dużo to może być na moją 

niekorzyść. Proponuję, aby te kwestie dotyczące, o których mówił pan radny Martuzalski czy 

Pan Radny Mazurek czy inne głosy, aby Pan nam w tej kwestii dał odpowiedzi dajmy na to na 

komisję zdrowia lub sesję.  
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Radny Sł. Wąsiewski – główne i fundamentalne pytanie, czy emisja obligacji jest 

koniecznością, żeby szpital spełniał określone standardy, jeśli tak to dobrze. Drugie pytanie 

nie na dzisiaj, ale za jakiś czas, o czym wspominał Pan Starosta, że przed służbą zdrowia będą 

zmiany, jeśli będą zmiany to te zainwestowane środki z emisji obligacji powodują wartość 

dodaną. W wyniku tej wartości dodanej jak będzie się kształtowała sytuacja finansowa. Nie 

chcę dzisiaj tej odpowiedzi, bo przed nami te zmiany, ale docelowo taki materiał byśmy 

musieli otrzymać.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuje. Zamykam dyskusję. Proszę 

o opinie Komisji. 

 

Radna J. Nicke, Wiceprzewodnicząca Komisji – Komisja Budżetu i Rozwoju zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radny M. Walczak, Przewodniczący Komisji – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuje. Poddaję projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028 pod głosowanie. 

Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 

Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwalę. 

 

XXX/200/16 
 

Ad. pkt. 3. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przechodzimy do rozpatrzenia projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Projekt uchwały był omawiany na 

posiedzeniach Komisji. Czy są pytania? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji. 

 

Radna J. Nicke, Wiceprzewodnicząca Komisji – Komisja Budżetu i Rozwoju zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radny M. Walczak, Przewodniczący Komisji – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji – Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie 

zaopiniowała przedłożone zmiany w budżecie. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przechodzimy do głosowania. 

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

i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo.  

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. 1osoba „wstrzymała się” od głosu. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego podjęła uchwałę jednogłośnie. 

 

XXX/201/16 
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Ad. pkt. 4. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kolejny punkt przewiduje rozpatrzenie 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze dotacji z budżetu powiatu na prace 

konserwatorskie kościoła wpisanego do rejestru zabytków. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr 6 do protokołu. Na posiedzeniu Komisji również toczyła się dyskusja nad projektem 

uchwały. Proszę o opinie Komisji. 

 

Radna J. Nicke, Wiceprzewodnicząca Komisji – Komisja Budżetu i Rozwoju zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji – Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie 

zaopiniowała przedłożone zmiany w budżecie. 

 

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

głosowanie. 

Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 

Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwalę. 

 

XXX/202/16 
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – bardzo dziękuje za to głosowanie 

w imieniu parafian parafii Góra. Wszystkie potrzeby państwo radni widzicie, katolickie tak 

samo.  

 

Ad. pkt. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny St. Martuzalski – ja mam zapytanie. W związku z inwestycją jedną z większych na 

naszym osiedlu, chodzi o przebudowę ulicy Podchorążych i Malinowskiego chciałem zadać 

pytanie czy ktoś panuje nad tą inwestycją? To są głosy mieszkańców, ja nie mieszkam na tej 

ulicy, ale mieszkańcy, osoby, które korzystają z tych ulic jako przejazd, z tych informacji, 

które otrzymałem są głębokie wyrwy niezabezpieczone przy przejazdach, które mogą 

doprowadzić do bardzo groźnych skutków. Drugie pytanie czy Powiat ma zamiar jeszcze 

w tym roku naprawiać uszkodzenia w pasach jezdnych, wskazuję między innymi ulicę 

Chrobrego na skrzyżowaniu ogromna wyrwa, jest takich uszkodzeń więcej, trochę jeździłem 

po powiecie po tych drogach i okazało się dość dużo uszkodzeń i czy będą usuwane?  

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – dziękuję. Odpowiem w imieniu Zarządu na te pytania 

w formie pisemnej. 

Ad. pkt. 6. Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny K. Matuszak – z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Zdrowia  chciałem do 

wszystkich radnych zaapelować, bo wczoraj na posiedzeniu Komisji panie pielęgniarki 

prezentowały stan zdrowia uczniów szkół średnich i szkoły specjalnej. Bardzo niepojące 

dotarły do nas wieści dotyczące statystyki zdrowia, szczególnie jeśli chodzi o szkołę 

specjalną. Wniosek jest w tej chwili formułowany przez komisję i zostanie skierowany do 

Zarządu. Dyskusja była bardzo burzliwa. Chodzi o to, że generalnie szkoła specjalna dostanie 

całe piętro, będzie adaptacja pomieszczeń. Wnioskujemy o to, żeby tam zrobić taka naprawdę 
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z prawdziwego zdarzenia salę rehabilitacyjną dla tej młodzieży, nawet może z rehabilitantem 

na stałe. Stan zdrowia młodzieży i tych dzieci jest jaki jest. To jest jedyna szkoła specjalna 

w okolicy. Nauka w tej szkole jest bardzo ważna, ale ważniejsze zdrowie, integracja.  

Pomóżmy tym dzieciom i w imieniu Komisji Zdrowia zwracam się do Zarządu i do 

p. Starosty aby poważnie podejść, bo adaptujemy całe piętro i możemy zrobić dużo jeśli 

chodzi o rehabilitację.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – słusznie, ja też miałem do tego nawiązać. 

Radny L. Mazurek - chciałbym uzupełnić wypowiedź radnego Matuszaka, ponieważ pojawił 

się drugi wniosek, że w związku z tym, że jest tyle tych wad postawy i różnego rodzaju 

schorzeń, że dobrze by było, aby wygospodarowali dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych 

lekcje korekcyjne postawy. Tu nie będzie żadnych problemów, bo nauczyciele wychowania 

fizycznego mogą to wprowadzić i nie trzeba dodatkowych uprawnień. Dobrze by było, żeby 

ten drugi wniosek Zarząd rozpatrzył.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – trochę temat rozpatrzyłem. Jedna grupka na 

siłowni ćwiczy tzw. „pakerzy”, a reszta patrzy. To trzeba pozamieniać.  

Ad. pkt. 7 Wolne głosy i wnioski. 

Ad. pkt. 8 Komunikaty. 

Radna B. Włodarczyk - prosiłabym żeby na 5 minut po zakończeniu zostali członkowie 

Komisji Rewizyjnej. Mieliśmy wczoraj posiedzenie, ale dopiero po posiedzeniu dostałam 

pisma i chce członków powiadomić.  

Ad. pkt. 9 Zakończenie obrad. 

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

zamykam obrady XXX Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 18.10 
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