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Protokół Nr 39/16 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 27 grudnia 2016 r. w godz. od 15: 00 do 15:15 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

 

*** 

 

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 i zaproszonych gości. Stwierdził, że Komisja może podejmować prawomocne 

decyzje, gdyż zachowuje quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, 

który przedstawiał się następująco: 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Informacja o funkcjonowaniu w Domu Wsparcia Dziecka i Rodzony „Domostwo” w Górze 

oraz Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Wspomożycielki  

w Dobieszczyźnie. 

2. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2017. 

3. Sprawy bieżące. 

:  

Ad.pkt.1. Informacja o funkcjonowaniu w Domu Wsparcia Dziecka i Rodzony „Domostwo” 

w Górze oraz Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Wspomożycielki  

w Dobieszczyźnie. Informacje stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – z informacjami zapoznaliśmy się już  

na sesji Rady Powiatu Jarocińskiego. Jakby Państwo chcieli dodać coś od siebie to proszę 

bardzo. Oddaję głos.  

 

Radny J. Szczerbań - ile dzieci wyjechało na święta, ile dzieci jest na świętach w domach 

dziecka? 

 

s. A. Biała, Dyrektor Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej  

w Dobieszczyźnie – chciałam bardzo podziękować za życzliwość, której doświadczyliśmy  

w miesiącu grudniu szczególnie. Wsparcie jest cało roczne, ale miłym momentem jest 

możliwość spotkania się w klimacie świątecznym. Dziękuję radnym, którzy mogli 

reprezentować wszystkich radnych na spotkaniu, które było w naszej placówce 16 grudnia, 

dziękujemy za obecność, za paczki przygotowane dla dzieci, za finansowy prezent.  

Bardzo dziękujemy za ten szczególny moment. Dla dzieci tez to było ważne, że mogły się 

zaprezentować, bo wiedzą, że rzeczy formalne odbywają się przez cały rok i wsparcie wielu 

osób, moment spotkania przy stole bardzo dziękuje. W naszej placówce na koniec grudnia 

mamy 12 dzieci, z czego święta z nami spędziło 4 dzieci, kolejne dziecko wróci dzisiaj,  
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4 dzieci miała możliwość bardzo krótkiego pobytu na 3 dni świąt. Pozostałe dzieci wrócą  

1 stycznia żeby wrócić do szkoły 2 stycznia. 

 

P. E. Urbański, Dyrektor Domu Wsparcia Dziecka i Rodzony „Domostwo” w Górze –  

w domu dziecka jest 26 dzieci. W czasie świąt, we wigilie i 1 święto nie było żadnego dziecka 

do 22, po 22 przywiozłem 2 dzieci z domu, w 2 święto już było 6, a dzisiaj jest 10. 

Uzależnione to było od decyzji sądu, żeby dzieci mogły wrócić do rodziny od rana  

do południa, czy do obcych osób. Korzystając z okazji chciałbym podziękować za prezenty, 

za datki i za wsparcie cało roczne. Uroczystą wigilię dla wszystkich wychowanków i dla 

byłych wychowanków mieliśmy 21 grudnia i dojechało do nas 20 byłych wychowanków  

ze swoimi rodzinami. Było bardzo sympatycznie, prawdziwa wieczerze wigilijna to była  

z księdzem proboszczem, z Panem Przewodniczącym Rady i jeszcze kilkoro zaproszonych 

gości. Nawet przyjechali wychowankowie, którzy 35 lat temu opuścili placówkę.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – w imieniu całej Rady chciałbym 

podziękować za miłość, którą Państwo okazujecie tym dzieciom. Serdecznie dziękuję.   

 

Ad.pkt.2. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2017. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – przedstawiam projekt planu pracy Komisji 

Zdrowia. Czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi lub uzupełnienia? Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

Plan pracy komisji został przyjęty jednogłośnie, 8 głosami „za”.  

 

Ad.pkt. 3. Sprawy bieżące. 

3a Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Czy do Planu Pracy jakieś uwagi, 

wnioski mają Państwo? Nie ma. Przechodzimy do zaopiniowania.  

 

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

plan pracy Rady na 2017 rok został pozytywnie zaopiniowany 

 

3b Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

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

załącznik nr 7 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2016 rok. 

 

Radny L. Mazurek - w paragrafie 4 jest napisane, że deficyt zostanie z emisji papierów 

wartościowych, na kiedy jest to przewidziane?  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - deficyt jest przewidywany w kwocie 3,6 mln zł i tak 

jak Pan zauważył będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji. obligacji 

przewidujemy wyemitować 5 mln zł w tym roku, z czego kwota ponad 3,6 mln zł o która  

Pan pyta będzie na finansowanie deficytu. Natomiast pozostała część będzie przeznaczona  

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, czyli na tzw. 
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Rozchody. Jeśli chodzi o 5 mln zł to została złożona dyspozycja do banku i myślę, że jutro 

przelew otrzymamy  

 

Radny L. Mazurek - jaki termin? Kiedy te obligacje będą wydawane?  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – tak jak mówiłem jutro będzie przelew.  

Celem finansowanie deficytu i pozostała część na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

oraz pożyczek. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak - czy są jeszcze jakieś pytania. Nie widzę. 

Przechodzimy do głosowania.  

Kto z Państwa obecnych na sali członków Komisji jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem 

przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Kto się wstrzymał? 

Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji. Przy 8 głosach „za” projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – odczytał pismo Pana Prezesa Szpitala 

dotyczące diabetologii. Kopia pisma stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Mateusz 

Walczak zamknął obrady. 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 Zdrowia i Spraw Społecznych 

 
 Mateusz Walczak 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 


