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Protokół Nr 42/17 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 15 lutego 2017 r. w godz. od 09:00 do 10:30 

w sali posiedzeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

 

 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny Pan Mirosław Drzazga. 

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. 

Poinformował, że w dniu dzisiejszym składa rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji 

i proponuje, aby rozszerzyć porządek posiedzenia o dwa punkty: Wybór Przewodniczącego 

Komisji oraz wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. Czy Członkowie Komisji wyrażają 

zgodę na zmianę porządku posiedzenia? 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.  

Wszyscy byli „za”. 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Wybór Przewodniczącego Komisji. 

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 

3. Sprawozdanie z działalności PCPR. Informacja o Działalności Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar za rok 2016 oraz Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  

w 2016 r.  

5. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad.pkt.1 

Radny K. Matuszak, Wiceprzewodniczący Komisji – w związku ze złożeniem rezygnacji 

przez Radnego Mateusza Walczaka z funkcji Przewodniczącego Komisji proszę o zgłaszanie 

kandydatów. 

 

Radny M. Stolecki – zgłaszam kandydaturę Pana Karola Matuszaka na funkcję 

Przewodniczącego Komisji. 

 

Radny K. Matuszak, Wiceprzewodniczący Komisji – wyrażam zgodę.   

Poddaję kandydaturę pod głosowanie. 
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W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.  

3 radnych głosowało „za” oraz 3 „wstrzymało się” od głosu. Nowym Przewodniczącym 

Komisji został wybrany radny Karol Matuszak. 

 

Ad.pkt.2 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – chciałbym zgłosić kandydaturę  

Pani Bronisławy Włodarczyk na funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji. Czy radna wyraża 

zgodę? 

 

Radna B. Włodarczyk – tak. 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – czy są inne kandydatury? Nie widzę. 

Poddaję kandydaturę pod głosowanie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.  

3 radnych głosowało „za” oraz 3 „wstrzymało się” od głosu. Nowym 

Wiceprzewodniczącym Komisji została wybrana radna Bronisława Włodarczyk. 

 

 

Ad.pkt.3 i 4.  
P. P. Masłowski, Dyrektor PCPR – przedstawił sprawozdanie z działalności PCPR. 

Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz 

sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar za rok 2016 oraz Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w 2016 r. 

Sprawozdania stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję. Otwieram dyskusję. 

 

Radna B. Włodarczyk – czym spowodowane jest to, że są coraz niższe środki z PFRON? 

 

P. P. Masłowski, Dyrektor PCPR – w 2008 roku dysponowaliśmy kwotą 2 mln zł, WTZ 

dostawał wtedy 500 tys. zł, mieliśmy prawie 1,5 mln zł do dyspozycji. W tej chwili mamy 

jedną trzecią tej kwoty. Pieniądze w Funduszu prawdopodobnie są te same, uaktywniono  

w międzyczasie program aktywny samorząd, wszystkie powiaty korzystają z tego, to są 

dodatkowe środki, które pozyskujemy na te zadania. Wzrosły koszty Warsztatów Terapii 

Zajęciowej, Warsztaty w 2015 r. robiły ogólnopolski strajk i Minister tak z niczego im 

wysupłał 100 zł na każdego uczestnika. Podejmowaliśmy uchwałę Rady Powiatu  

o wprowadzeniu dodatkowych środków z PFRON, ale to nie były środki dla PCPR tylko  

to było 100 zł na uczestnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Miało być jednorazowo, 

okazało się, że nie jest. Tylko to 100 zł, które dołożyli miesięcznie do uczestnika to razy 12. 

Hierarchia powinna być odwrotna, przy 1500 osobach niepełnosprawnych to PCPR powinien 

mieć wyższą kwotę, a jest równowaga zachwiana 777 tys. zł idzie do Warsztatów. 800 tys. zł 

Powiat dokłada. Na wszelkich spotkaniach sygnalizuję to, że to nie jest nie fair w stosunku  

do PCPR. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej również są beneficjentami w PCPR,  

to oni również studiują, wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, potrzebują środki pomocnicze, 

potrzebują sprzęt do rehabilitacji i też korzystają z tego. Można by się zgodzić z tą kwotą, ale 

to niech WTZ swoich uczestników zaopatruje. Jedną rzeczą, która nas w Powiecie męczy  

to jest aparaty słuchowe. Firmy, które sprzedają aparaty słuchowe, robią takie akcje, które się 

nazywają bezpłatne badanie słuchu. Te bezpłatne badania napędzają klientów do PCPR, jeżeli 

jest to klient, który ma faktycznie niedosłuch i potrzebuje ten aparat to w porządku, tylko 
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często są to klienci, którzy już są klientami, którzy mają aparaty, ale firmy mają, że Pan X  

3 lata temu miał aparat to już można wznowić. Jak przychodzi klient na bezpłatne badanie 

słuchu to od razu dostaje zlecenie na aparat. Niektóre aparaty są w wartości 20 tys. zł.  

W 2017 roku będziemy dofinansowywać 500 zł do jednego aparatu, bo jest masa wniosków. 

Ludzie mają aparaty wystarczy wymienić przysłowiową bateryjkę. 

 

Radny M. Małynicz – czy nie da zapisać się w umowie dofinansowania, to tez jest jakiś 

sprzęt. Niech to będzie w przypadku chorób narządu słuchu, czy nie ma takiej możliwości, jak 

kupujemy komercyjnie taki aparat przedłużenia gwarancji, wtedy jak taki aparat działa  

to może można by była zdofinansowania 2 letniego, 3 letniego zejść na 5 lat. Jak kupuję 

lodówkę to też mogę sobie dokupić 5 letnie ubezpieczenie, które kosztuje 5% wartości tego 

aparatu. 

 

P. P. Masłowski, Dyrektor PCPR – przepisy, ustawa mówi, że klientowi należy się 

wymiana, co trzy lata, zależy jaki sprzęt. Firmy to wykorzystują.  

 

Radna B. Włodarczyk –Pan Dyrektor mówił, że macie 91 studentów, którzy uzupełniają 

studia. Czy może Pan powiedzieć, jakie kierunki wybrali? Czy macie taką statystykę czy nie? 

Czy Politechnika? Czy Rehabilitacja?   

 

P. P. Masłowski, Dyrektor PCPR – nie prowadziliśmy statystyki, ale wiemy, jakie są  

to uczelnie, bo mamy zaświadczenia z każdej uczelni. Są najróżniejsze uczelnie, poczynając 

od szkół małych, które mają uprawnienia do licencjatów, po Uniwersytety, Akademie.  

Różne miejscowości, Jarocin u Hajdasza, Poznań, Wrocław, Warszawa. Nie tylko licencjaty, 

ale i doktoraty tutaj wchodzą, jest kilka osób na studiach doktoranckich. 

 

Radna B. Włodarczyk – wykaz studentów u Pana Hajdasza macie też?  

 

P. P. Masłowski, Dyrektor PCPR – myślę, że jest kilka osób.  

 

Radna B. Włodarczyk – to się łączy z kontrolą Komisji Rewizyjnej, byłoby dobrze, gdyby 

Pan przygotował taki zestaw.  

 

Posiedzenie opuścił radny Mariusz Stolecki 

 

P. P. Masłowski, Dyrektor PCPR – kontynuował sprawozdanie. 

 

Radny M. Małynicz – warto mieć sygnały ze szkoły, takie typowo zachodnie podejście, 

gdzie informuje się, pewien organ, że powinien zająć się w pewnej sprawie.  

Mamy takie przypadki, że po trzech latach ktoś się budzi, że nic nie wiedział, że ta osoba czy 

dziecko jest zagłodzone na przykład.   

 

P. P. Masłowski, Dyrektor PCPR – mamy kontakt z pedagogami szkolnymi, dzieciaki  

z rodzin zastępczych współpraca układa się bardzo dobrze.  Jak są jakieś trudne tematy 

dyrektorzy placówek organizują u siebie spotkania i z psychologiem naszym i z pedagogiem 

szkolnym są sytuacje omawiane. Takich przypadków jest niewiele. W 2016 roku nie 

przypominam sobie, żebyśmy mieli jakieś spotkania. W 2015 roku mieliśmy spotkanie  

w Szkole nr 5, dzieciak próbował w mniemaniu pedagoga czy uczniów na przerwie, że chciał 

samobójstwo popełnić. Jak się okazało dzieciak zrobił motyw ze sznurkiem żeby się popisać 
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przed kolegami. Były reakcje, były spotkania z rodzicami, było omawiane z psychologiem, 

reagujemy na to wszystko. W 2016 roku wydaliśmy 1726 orzeczeń o niepełnosprawności. 

 

Ad.pkt.5. Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. Zanim przejdziemy do omawiania projektu uchwały.  

Panie Skarbniku chciałbym, aby Pan uczulił jednostki podległe, że nie będzie Komisji  

w przerwie sesji. Komisja jest 2 dni przed sesją, góra 3, 4 dni będzie, ja nie pozwolę na jakieś 

wrzutki. Jeśli nie wiecie o tym, co się dzieje dwa dni przed sesją, nie możecie wiedzieć  

na sesji. Koniec dyskusji. Tak proszę to zrobić. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – to ja uczulę też Zarząd.  

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – to poproszę Komisji nie robić w ogóle, 

wszystko na sesji załatwić w 5 minut i po robocie.  

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – mam jedną uwagę techniczną.  

To jest jedna z tego typu sytuacji, gdzie czasami między Komisją a sesją pojawiają się środki 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – to za miesiąc też jest sesja. 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – jeżeli tak by samorząd funkcjonował  

to wiele środków by przepadło. Przekazuję doświadczenia z lat poprzednich.  

Niestety my nie mamy wpływu Zarząd nie ma wpływu na decydentów, w jakim momencie, 

kiedy będą przesyłali środki, które musimy przyjąć do budżetu. Może zdarzyć się tak, że 

niektóre środki nam przepadną.  

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – nie przypominam sobie czegoś takiego, żeby 

przez zwołanie Komisji miało nie być przyjętych środków. Widzę od dwóch lat, że, po co 

robić te Komisje, skoro możemy przez 10 minut załatwić wszystko na sesji. Przewodniczący 

zwoła Komisje, odklepie, materiały przychodzą na ostatnią chwilę. Tak to wygląda.  

Także Panie Skarbniku przechodzimy do omawiania uchwały, będę z tym walczył.  

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. Projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 5 do protokołu 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w WPF oraz zmiany w budżecie  

na 2017 rok wraz z autopoprawką.  

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – czy są pytania. Nie widzę.  

Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030 

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

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

Dziękuję. 
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W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji. Przy 5 głosach „za” projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – czy są pytania. Nie widzę.  

Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 

r. wraz z autopoprawką.  

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 5 członków Komisji. Przy 3 głosach „za” i 2 „przeciw” projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – mam dwie sprawy. Pierwsza to jest sprawa 

aptek, wyszła wczoraj w Gazecie, ale ona już krąży parę dni po Jarocinie, że nie ma w nocy 

dyżurów aptek w nocy.  

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – oczywiście to nie jest decyzja tego 

Zarządu. Trudno przymusić apteki do tego, żeby prowadziły takie dyżury.  

Natomiast w najbliższym czasie przedstawimy Wysokiej Radzie rozwiązanie, które załatwi 

systemowo ten problem. Jak będzie przygotowane to rozwiązanie to na sesji poinformujemy.   

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – myślałem czy szpital by nie mógł otworzyć? 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – między innymi jest to rozważane.  

Z tym problemem boryka się więcej miast. Ta sprawa będzie załatwiona w najbliższym 

czasie.  

Radny M. Walczak – ja mam pytanie do Pana Skarbnika jak te zmiany w budżecie  

w Gminie, decyzja o szkołach jak wpłynie na nasz budżet?  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – to są zaległości, które dotyczą poprzednich lat. 

Zapłacimy to w tym roku…  

Radny M. Walczak – nie mówię o tym. Mówię o wycofaniu dotacji z budżetu 2 mln zł.  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – będzie to skutkowało tym, że po stronie budżetu 

naszego musieli zdjąć tą część dochodową 1.840.000 zł. Będziemy musieli zdjąć wydatki 

majątkowe dla Hilarów – Wola Książeca. 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – to pytanie jest do gminy, nie do nas, bo bez 

jakiegokolwiek sygnału, bez pytania czy będziemy to realizować, jednostronnie zerwano  

tą umowę.  

Radny M. Walczak – zostały wycofane z naszego budżetu te drogi. 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – Panie Radny polecam, żeby każdy 

przeczytał budżet i potem rozpowszechniał kłamstwa. Te zadania są w budżecie.  
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Są one niedoszacone, bo były środki z Gminy. W konstrukcji budżetu bardzo często  

nie starcza kwot adekwatnych do wyceny kosztorysowej. Natomiast w trakcie roku się 

uzupełnia z nadwyżki lub z różnych środków, żeby te zadania uzupełniać.  

Tak miało być w tych dwóch przykładach. Natomiast bez jakiejkolwiek informacji podjęto 

taką decyzję.  

P. P. Masłowski, Dyrektor PCPR – były podjęte z informacją, że wystąpi Gmina  

do Powiatu.  

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – w związku z tym, że jesteśmy tutaj u Pana  

i w momencie, kiedy przenosiliśmy tutaj PCPR na dworzec to była mowa, że bardzo 

poważnie podejdziemy do adaptacji pomieszczeń, które tam opuściliście w kontekście 

funkcjonowania szkoły Specjalnej i rehabilitacji. Chciałbym, żeby te kwestie odświeżyć,  

Pan Drzazga był wtedy na tych spotkaniach i wie, o co chodzi. Uważaliśmy wtedy taki 

wniosek był ponad podziałami, żeby tam zrobić, jeżeli jest teraz miejsce zaprojektować, 

przewidzieć porządne miejsce do rehabilitacji. Wynikało to z tego, że Dyrektorka szkoły 

zasygnalizowała, że współczynnik zachorowań wśród młodzieży jest coraz większy  

i w związku z tym jest problem z rehabilitacją i z miejscem do rehabilitacji.  

Uważaliśmy, żeby tą Szkołę Specjalną zrobić pierwsza liga. Jeśli chodzi o kwestie związane  

z rehabilitacją, bo doszliśmy do wniosku, że nauka dla tej młodzieży jest bardzo ważna, ale 

być może rehabilitacja ważniejsza. Dlatego Panie Radny Martuzalski taka prośba, że 

chciałbym, żeby się tą sprawą zająć.  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – w budżecie jest zabezpieczone 270 tys. zł  

na przebudowę parteru budynku na potrzeby szkoły.  

P. P. Masłowski, Dyrektor PCPR – było omawiane z projektantem, co ma być robione.  

Na pewno ma być robiona świetlica. 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – taka prośba, żeby się tym zająć, żeby  

to nie uciekło dla tych dzieciaków. Uważam, że jak jest okazja to zróbmy porządnie tą Szkołę 

Specjalną.  

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Karol 

Matuszak zamknął obrady. 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 Zdrowia i Spraw Społecznych 

 
 Karol Matuszak 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 

 


