
Protokół nr XLV/17 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 04 sierpnia 2017 r. w godz. od 10:00 do 12.20 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 

Ad. pkt. 1.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań otwieram obrady XLV sesji Rady Powiatu 

Jarocińskiego zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) na wniosek Zarządu Powiatu Jarocińskiego. Witam 

radnych, władze powiatu, pracowników Starostwa, zaproszonych gości, jarocińskie media. 

Witam Panie i Panów Radnych oraz wszystkich zaproszonych gości.  

Informuję, na podstawie listy obecności, że na ustawową liczbę 19 radnych, w dzisiejszym 

posiedzeniu uczestniczy 15 radnych. Listy obecności radnych i pracowników stanowią 

załączniki nr 1, 2 do protokołu. Stwierdzam wobec powyższego, że Rada jest władna do 

obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.  

Porządek obrad 41 sesji Rady Powiatu został Państwu radnym podany w zawiadomieniach 

o zwołaniu sesji w programie e-sesja. Czy są uwagi do porządku obrad? 

 

Radny L. Bajda – w jakim trybie została zwołana sesja, czy jest wniosek pisemny Zarządu 

i czy jest protokół Zarządu w tej sprawie. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – tak jak powiedziałem sesja została zwołana 

w trybie art. 15 ust. 7 ustawy i wszystkie warunki zostały dopełnione. Jeżeli do wglądu trzeba, 

to proszę bardzo. 

 

Radny J. Zegar - ale chciał zobaczyć. Jeśli prosi. Tu nie ma podpisów.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przepraszam, ja dyskusji nie ogłosiłem. 

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – zgłaszam wniosek formalny. Proszę 
o kontynuowanie porządku obrad. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – poddaję wniosek radnego pod głosowanie. 

Kto jest „za”? Dziękuję. Kto jest „przeciw”. Kto „się wstrzymał”. Jedna osoba. 

Wobec tego przechodzimy do kontynuowania obrad.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – proszę Pana Starostę o odczytanie 

wniosku. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – odczytał wniosek Zarządu Powiatu z dnia 01.08.2017 r. 

o zwołanie sesji.  

 

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

posiedzenia odbędą Komisje Budżetu i Rozwoju oraz Zdrowia i Spraw Społecznych w celu 

zaopiniowania projektów uchwał.  

Będą omawiane wszystkie projekty uchwał, wobec tego proszę o pozostanie na sali wszystkich 

radnych. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – po przerwie wznawiam obrady XLV Sesji. 

Rada nadal zachowuje quorum. 



Przechodzimy do realizacji porządku obrad sesji. 

czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada 

przyjęła porządek obrad 45 sesji Rady Powiatu. 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprzedaży 

bezprzetargowej nieruchomości 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia 

Województwu Wielkopolskiemu prowadzenia zadania publicznego w latach 2017 

i 2018. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2017-2030. 

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

powiatu na 2017 r. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Wnioski i oświadczenia radnych. 

9. Wolne głosy i wnioski. 

10. Komunikaty. 

11. Zakończenie obrad. 

 

Ad. pkt. 2. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przystępujemy do rozpatrzenia projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości. 

Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały 

został omówiony podczas posiedzenia Komisji w przerwie sesji. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. Otwieram dyskusję: czy są pytania? Nie widzę. Poproszę o opinie 

Komisji. 

 

Radny Sł. Wąsiewski , Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu 

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na posiedzeniu w przerwie sesji.  

 

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 15 radnych,  

jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała Nr XLV/290/17 

Ad. pkt. 3. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Projekt 

uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały został 

omówiony podczas posiedzenia Komisji w przerwie sesji. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu. Otwieram dyskusję: czy są pytania? 

 



Radny L. Bajda – uchwała jest ciekawa i potrzebna. Sam zajmuję się od pewnego czasu opieką 
nad zabytkami. Należy ja podjąć. Sprawa, która mnie nurtuje. Chodzi o lawinę wniosków, bo 

akurat teraz pomagamy kościołowi w Górze. A co jeśli inne zadania z powodu braku środków 

będą odrzucane. Czy tu nie pojawi się zarzut, że jest nierówne traktowanie, albo wywoływać 
taka uchwałę, gdzie wiadomo, że nie wszyscy wnioskodawcy nie zostaną zaspokojeni? I nie 

wszędzie znajdzie się możliwość realizacji. Wiem, że Witaszyce się będą dobijały, również 
Golina. Jak ta sprawa zostanie pogodzona? 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – proszę o opinię Komisji. 

 

Radny Sł. Wąsiewski , Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na posiedzeniu w przerwie sesji. 

 

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 15 radnych, jednogłośnie podjęła 

uchwałę. 
Uchwała Nr XLV/291/17 

 

Ad. pkt. 4. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przechodzimy do rozpatrzenia projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Województwu Wielkopolskiemu 

prowadzenia zadania publicznego w latach 2017, 2018 i 2019. Projekt uchwały radni otrzymali 

w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały został omówiony podczas 

posiedzenia Komisji w przerwie sesji. Zgłoszone zostały poprawki. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. Otwieram dyskusję: czy są pytania? 

 

Opinia Komisji: 

Radny Sł. Wąsiewski , Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na posiedzeniu w przerwie sesji wraz 

z autopoprawkami. 

 

Radny K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na 

posiedzeniu w przerwie sesji. 

 

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 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała Nr XLV/292/17 

Ad. pkt. 5. 
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. Projekt 

uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały został 

omówiony podczas posiedzenia Komisji w przerwie sesji. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr 6 do protokołu. Otwieram dyskusję: czy są pytania? 

 



Opinia Komisji: 

Radny Sł. Wąsiewski , Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju- Komisja Budżetu 

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na posiedzeniu w przerwie sesji. 

 

Radny K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na posiedzeniu 

w przerwie sesji. 

 

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 15 radnych, 13 głosami „za”, przy 

2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę. 
 

Uchwała Nr XLV/293/17 

 

Ad. pkt. 6. 
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu 

na 2017 r. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt 

uchwały został omówiony podczas posiedzenia Komisji w przerwie sesji. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Otwieram dyskusję: czy są pytania? 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu – w związku z pytaniem radnego M. Walczaka 

złożonym na posiedzeniu Komisji w przerwie sesji, na co zostanie spożytkowana pożyczka, 

proszę o udzielenie głosu panu Prezesowi i zaprezentowanie materiału, jaki przygotował na 

dzisiejszą sesję i który uzasadnia konieczność udzielenia pożyczki szpitalowi.  

 

P. Leszek Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. – Zarząd 

Szpitala zwrócił się do Pastwa o wsparcie finansowe w kwocie 750.000 zł, które pozwoliłoby 

utrzymać płynność finansowa i dokonać terminowych wypłat dla pracowników. Większość tej 

sumy będzie skonsumowana na wypłaty dla pracowników. Częściowo mogą być też 
odpłatności za leki. Chciałem pokazać, że ta sytuacja, to jest sytuacja której nie spowodował 

obecny Zarząd. Jeżeli chodzi o wypłaty, przede wszystkim były związane z wyrokami 

sądowymi. Ponadto zrealizowałem ugodę z pracownikami na kwotę 216.000 zł. Ponadto duża 

kwota 167.000 zł dla poprzedniego Prezesa, to jest pięć wypłat i ekwiwalent za 

niewykorzystany urlop. Wstrzymałem się jeszcze z wypłata odprawy 30.000 zł. Nie chcę 
pogarszać sytuacji, bo widzę że są obecni ratownicy. Minister wydal rozporządzenie, aby od 

1 lipca po 400 zł podnieść wynagrodzenia ratownikom i od 1 stycznia 2018 r, o kolejne 400 zł. 

Jednak za tym do dnia dzisiejszego nie poszły za tym żadne pieniądze ani nawet 

rozporządzenie. My fizycznie tego nie mamy. Ja ratownikom na rozmowach powiedziałem, że 

to realizował będę. Również pracownikom wszystkim i pielęgniarkom związki wynegocjowały 

podwyżkę, dodatek 100 zł, który realizuję. Proszę jeszcze zwrócić uwagę, że nastąpił wzrost 

kosztów o 214.000 zł w porównaniu do ubiegłego roku. Samo 151.000 zł płace w tym roku 

firmie, która nam pierze pranie. W ubiegłym roku tej pozycji nie było. Ja do końca roku zapłacę 
za pranie 320.000 zł. Koszty pracowników , prania i wszystkiego byłyby o 50.000 zł mniejsze. 

Jeżeli pralnię bym użytkował, mam do 2018 r. podpisaną umowę z DPS-em w Psarach, gdzie 

to jest też średnio 16-18 tys zł na miesiąc. To jest następne ponad 200 tys zł, z prania dla Psarów 

następne 45 tys zł do szpitala. Ciągle pojawiają się pewnego rodzaju naprawy związane 

z awariami, np. myjka na sterylizatorni. Ostatnia rzecz o którą drżę. Nastąpiła zła interpretacja 

płacenia składek dla niektórych pracowników i lekarzy, którzy byli na kontraktach, powoduje 



tym że jesteśmy zasądzeni na kwotę 480.000 zł. Odwołujemy się od tej decyzji sądu. Jednak 

najprawdopodobniej nie unikniemy tego. Nie wiem jak to było uzgodnione. Decyzja 

poprzedniego Zarządu na przełomie grudnia i stycznia tego roku na podwyżki dla lekarzy na 

sumę 580.000 zł.  Informacja została przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej. 

 

Obrady opuścił radny K. Matuszak. Obecnych jest 14 radnych. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu – dzisiaj jest jakby druga część sesji szpitalnej, która 

odbyła się w marcu, kiedy zostały pokazane stany jakie przejęliśmy w szpitalu. Wtedy już 
zapowiadałem, że druga część dotycząca finansów będzie koniecznością. Mówiłem, że szpital 

zgodnie ze wskazaniami audytora i biegłego utraci płynność w maju. Udało się ten moment 

odwlec o dwa miesiące dzięki staraniom nowego Zarządu i Zarządu Powiatu. To nie jest tak, 

że dzisiaj stajemy wobec nowej sytuacji. Chcę przypomnieć, że ja z moimi kolegami z Klubu 

przez dwa lata wskazywaliśmy na to, jak jest źle zarządzany szpital. Po dwóch latach udało się 
te informacje przekazać. Część radnych przekonała się, że szpital jest w katastrofalnej sytuacji. 

To co się wydarzało w styczniu spowodował w mojej ocenie, że dziś możemy podjąć próby 

ratowania szpitala. Gdyby nie było decyzji o zmianie Zarządu, to jestem przekonany, że bez 

działań podjętych przez obecny Zarząd Powiatu i Zarząd Spółki na dzień dzisiejszy szpital 

byłby … Zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem jako były Przewodniczący rady, były 

Starosta, czy przyszłość szpitala nie byłaby taka jak firmy KanBud, EkoDbaj, czy ZGO Nova. 

Szpital jest spółką bardzo ważną dla całej społeczności powiatu jarocińskiego. Nie znajduje 

wytłumaczenia. Pragnę przypomnieć jak byliśmy przekonywani o bardzo dobrej kondycji 

finansowej szpitala. Poprzedni Starosta w trakcie ostatniego wywiadu jaki udzielił na portalu 

Gazety Jarocińskiej wprost poinformował po złożeniu urzędu, że szpital jest w dobrej kondycji 

i to jest pierwszy rok kiedy się bilansuje. To z czym się zderzył nowy Zarząd wskazuje że były 

Starosta i były prezes Zarządu szpitala mylili się delikatnie mówiąc i wprowadzali w błąd. 

Dzisiejsza decyzja jest o tyle ważna, że dzisiaj nie udzielamy pożyczki na rozwój szpitala, ale 

po to, by szpital mógł wywiązywać się ze swoich podstawowych zobowiązań. Szpital na dzień 
dzisiejszy nie ma środków, nie tylko na podwyżki, ale na to by wypłacać pensje swoim 

pracownikom. Szpital poprzez poprzedni Zarząd przejadł kredyt odnawialny na poziomie 

1,7 mln zł. Tych środków nie ma, dlatego szpital musiał wystąpić o pożyczkę. Zarząd Powiatu 

pod przewodnictwem p. Starosty Teodora Grobelnego postawił warunki Zarządowi Szpitala. 

Termin spłaty kredytu jest po 2020 roku, ale do tego czasu Zarząd szpitala musi wprowadzać 
program naprawczy. To jest strategiczna decyzja. Ja sobie nie wyobrażam, by w następnych 

okresach szpital pozostał w takiej strukturze organizacyjnej i kosztowej i przychodził co chwilę 
do samorządu powiatowego o środki na zadania bieżące. Chciałem również przypomnieć wynik 

ubiegłoroczny. Jest to 1 mln zł, ale to jest zakłamany wynik. Tu należy uwzględnić 700 tys zł 

za zbycie nieruchomości. Tych środków nie ma, bo zostały przejedzone. Nie mówię o studni, 

bo to jest granda. Ja chcę zaapelować o rozsądek, dla tych których narobili tego bałaganu, 

o chwilę refleksji i zaakceptowanie tego wniosku. Dzisiaj o godzinie 13.30 zostanie podpisana 

umowa pomiędzy szpitalem, bankiem jak również powiatem jarocińskim na udzielenie kredytu 

dla szpitala na wykonanie inwestycji. Znowu kilka słów przypomnienia. W momencie kiedy w 

lutym weszliśmy do szpitala jarocińskiego, okazało się, że w styczniu poprzedni Zarząd ogłosił 

przetarg. Kiedy już wiadomo było, że jest złożony wniosek o odwołanie poprzedniego Zarządu 

to wiele rzeczy w szpitalu było robionych w przyspieszonym tempie. Wtedy w krótkim  okresie 

czasu były dla określnych osób podwyżki. Dlaczego wtedy poprzedni Prezes nie uwzględnił 

laboratorium, ratowników, to się bardzo dziwię. Znalazł wtedy pieniądze dla innych grup 

zawodowych, wpędzając tymi decyzjami Spółkę w ogromne problemy. Stwierdziliśmy, że nie 

ma możliwości rozstrzygnięcia tego przetargu, bo nie było pełnego zabezpieczenia 

finansowego. Przejedzono środki ze sprzedaży majątku, nie rozpoczęto jakichkolwiek rozmów 



z bankiem o ewentualne uzupełnienie luki finansowej dla zrealizowania tej inwestycji. Przez 

pięć lat był czas, żeby tę inwestycję zrealizować , a nie zrobiono się nic. Na ostatnią chwilę 
został ogłoszony przetarg, który jest nie do zrealizowania. Dwa, trzy miesiące żmudnych prac 

z bankiem, Zarządu Powiatu przy udziale Zarządu i pracowników szpitala oraz też dziękuję 
p. Skarbnikowi. Dzięki tym osobom możemy podpisać umowę, dzięki której będzie można 

ogłosić przetarg. Dzięki takiej solidnej pracy uda się zrealizować ten cel. Na poprzedniej sesji 

otrzymaliście dzięki panu Prezesowi, który spowodował, że audytor wyraził zgodę, na 

przekazanie audytu. Dziwię się, że  tak zabiegaliście, a nie skorzystaliście z niego 

przygotowując się do dzisiejszej sesji. Nawet audytor, co widać w bilansie, te wartości i 

zagrożenia pokazał w swoim audycie. Zwracam uwagę na bardzo niską płynność bieżącą na 

poziomie 0,7 punktu. Toś, kto dotknął działalności gospodarczej to wie, że poniżej 1 to jest 

tragedia dla firmy. Na dzień 28 lutego kwota zobowiązań wymagalnych była na poziomie 

ponad 900 tys zł. Wysoki poziom długu w relacji do osiąganych wyników, brak zdolności 

szpitala do obsługi długu. Bez wsparcia dofinansowania nie przygotowano programu 

naprawczego. To z czym dzisiaj się zderzamy, to jest wypadkowa kilku lat. Należy zadać 
pytanie czy to świadome czy nieświadome działanie spowodowało, że jesteśmy w tak trudnej 

sytuacji. Kiedyś historycznie powiedziałem, że będzie obwodnica i się ze mnie śmiano. Dziś ci 

co się ze mnie śmiali, przypinają sobie ordery. Ja mam satysfakcję. Jestem przekonany, że 

szpital też wyprowadzimy na prostą. Czeka nas ogrom pracy i współpracy ludzi pracujących 

w szpitalu. Bez nich nie mam możliwości uratowania 440 miejsc pracy w szpitalu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przeszło 0,5 mln zł odszkodowania, 

500.000 zł poszło na podwyżki tuz przed zmianą Zarządu, sprzedana studnia 400.000 zł, grunty 

za 700.000 zł i tego nie ma. Wizja Prezesa Szpitala mi odpowiada. Pan Prezes wraz z panem 

Martuzalskim odpowiada za cały szpital. Nie można skierować uwagi tylko na niektóre 

oddziały. Panowie ratownicy wy możecie mieć świadomość, że was się okrada itd. Patrzcie 

jednak, że cała odpowiedzialność na szpital spada na wszystkich radnych. Chciałoby się 
ratować was, bo też jestem za tym żebyście lepiej zarabiali. Ale nam grozi teraz całkowita 

upadłość. Jak to możliwe, że nikt nie wiedział w Zarządzie , że Prezes robi co chce i sprzedaje 

za tak ogromne pieniądze. Nikt też nie chciał wiedzieć, że trzy osoby dążyły do upadłości. 

Dwóch lekarzy i jeden najważniejszy w Jarocinie. Na ostatnią chwilę dokonała się zmiana. 

Gdybyśmy zgodzili się na dofinansowanie budowy łącznika dziś nie moglibyśmy nawet 

gwoździa wbić. Jak to jest, że w innych szpitalach opłaci się mieć swoją pralnię, swoją kuchnię, 
a nam w Jarocinie nic się nie opłaci. Stopniowo trzeba do tego wrócić, ale to jest trudna droga. 

Ale albo myślimy o tym jako o całości, albo nie mamy o czym mówić.  
 

P. Leszek Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. – jeśli 
państwo udzielicie szpitalowi pożyczki 750.000 zł nie wypada mi dziękować przed, ale myślę 
że pozytywnie się odniesiecie. Jednak chciałem podziękować p. Jędrzejakowi, Skarbnikowi 

Powiatu za zaangażowanie w całe prace. Dużo dokumentów trzeba było przygotować i złożyć. 
Mówicie o banku, ale my przez cztery miesiące walczyliśmy o bank, który by się zgodził na 

kredyt. Dyskusje o procencie były bardzo trudne, a on jest tylko o 0,1 wyższy niż są obligacje. 

Wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko co się dało. Jeżeli się państwo zgodzicie, to o godzinie 

13.30 podpisujemy umowę z baniem PKO, a o godz. 14.00 ogłosimy przetarg na rozbudowę 
szpitala. By dobudowywać to za 85.000 zł w starym budynku przygotowane zostały dwa 

oddziały, do których zostaną przeniesione oddziały z części rozbudowywanej. Do ratowników, 

jak trudno o podwyżki czy regulacje płac, to zmiana kierownictwa SOR się odbędzie. Co nie 

jest kosztowe, to zrobię.  
 



Radny L. Bajda – jeżeli chodzi o szpital, to nie mamy wyjścia. Od wielu lat są problemy ze 

szpitalem, a to wynika z tego faktu, że całą reformę zdrowia trzeba by przeprowadzić.  
 

Radny J. Zegar – jeżeli chodzi o składki ZUS, to kto temu jest winien,  prezes czy księgowość? 

Mówił pan, że chodzi o dużą sumę, a nie wiemy o co chodzi. Pan Martuzalski oskarża 

o wszystko prezesa. 

 

P. Leszek Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. – jestem 

oględny w ferowaniu wyroków. Mamy wyrok z sądu jeśli chodzi o ZUS. Była zła interpretacja. 

W tym uczestniczył i Zarząd, i księgowa, i kadrowa. Jak to personalnie się odbywało to nie 

wiem, ale za całość i tak odpowiada Zarząd czy Prezes nawet jak go wprowadzono w błąd. Bo 

mogło się tak zdarzyć. Dla mnie istotny jest wyrok i muszę go realizować. Jeśli ja ten wyrok 

zapłacę, to wtedy dopiero będę mógł się zwracać do poszczególnych lekarzy i pracowników 

o zwrot. To się będzie ciągnęło latami i nie wiem ile pieniędzy uda się odzyskać.  
 

Radny M. Walczak – jeśli chodzi o wydatki na odprawę byłego Prezesa, to do tych wydatków 

przyczynił się obecny Zarządu Powiatu. To była zmiana polityczna i nie ma co się oszukiwać. 
Nie trzeba było Prezesa zmieniać, tylko trzeba było postawić mu cele, zadania. Gdyby prezesa 

pilnować, to on jest tylko władza wykonawczą.  
 

Radny Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu – był pan Przewodniczącym Komisji 

Zdrowi, też pan powinien wiedzieć na temat szpitala, my też w Zarządzie nie wiedzieliśmy.   

 

Radny M. Walczak – proszę mi nie przerywać. Mam jeszcze pytanie odnośnie kwoty 750.000 

zł czy zostanie przeznaczone coś dla ratowników? Nie chodzi tutaj o podwyżki ministerialne 

tylko o to, co się domagają na poziomie naszego szpitala. 

 

P. Leszek Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. – na dzień 
dzisiejszy to jest nie możliwe, wszytko jest wyliczone tak, że nie jest to możliwe. Nie wiadomo 

jaki będzie kontrakt na czwarty kwartał. Odział ratownictwa jest bardzo ważny w naszym 

szpitalu, ale tych oddziałów mamy więcej. Wynagrodzenia podstawowe wszystkich 

pracowników też wyglądają nie najwyżej. Jeżeli z kontraktu pojawia się jakieś pieniądze to 

jestem skłonny realizować podwyżki, ale na dzień dzisiejszy jest to nie możliwe. 

 

Radny M. Walczak – co będzie po 1 września? Czy prowadzi pan jakieś negocjacje z firmami 

prywatnymi  odnośnie przekazania zadań ratownictwa? 

 

P. Leszek Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. – mogę 
zapewnić, że ratownictwo będzie zapewnione. Natomiast będę prosił komitet negocjacyjny, 

będę rozmawiał. To są moi pracownicy, merytorycznie dobrze pracują, to są ratownicy na 

których mi zależy.  

 

Radny M. Walczak – ale czy są prowadzone rozmowy? 

P. Leszek Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. – ja już 
powiedziałem, że na dzień 1 września ratownictwo dla powiatu będzie zapewnione. 

 

Radny M. Walczak – czyli nie chce mi pan odpowiedzieć. To jest odpowiedź milcząca. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – pan Prezes powiedział, że ratownictwo będzie. 

 



Radny J. Zegar – prezes pokazał, że szpital musiał zapłacić 600.000 zł wyrok sądowy. 

Otrzymałem przed sesja pismo. Jak się okazało, to było w 2010 roku. Jak lekarz był 

uprawniony, to dlaczego szpital musi taka karę zapłacić. Jak mamy takich szefów, którzy 

odpowiadają za szpital i co roku albo co dwa będziemy płacić 600.000 zł, to 750.000 zł będzie 

za mało. Mamy tych ludzi tu nawet trzech ich siedzi, co za to powinni odpowiadać, a teraz 

siedzą w Zarządzie. Jak tak będziemy robić, jak my będziemy mieć nieodpowiednich ludzi na 

stanowiskach i będziemy za nich płacić, za czyjąś nieudolność, to podwyżek nigdy nie będzie.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – trochę historii, przypominam, że za naszej 

koalicji przyjęliśmy Zarząd, w którym samodzielne stanowisko zażyczył sobie Starosta 

Walczak, że osobiście będzie nadzorował szpital.  

 

Radny J. Zegar – o czym my mówimy, czy pan wie o co ja się pytałem. Skrótowo pan myśli. 
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dlaczego ciebie nie boli bez sensu 

podwyżka Prezesa tuż przed odwołaniem,  dlaczego ciebie nie boli bez sensu umowa na pralnie, 

z której nic nie mamy, dlaczego nie boli sprzedaż studni, sprzedaż gruntów, a tych pieniędzy 

nie ma. Pan Prezes robi to, co ma robić z panem Martuzalskim. Jeśli mi dyrektor proponuje 

w pracy zmniejszenie godzin, to ja się z tym liczę. Państwo ratownicy, nie możecie grzebać w 

pensji innych, że pan doktor ma tyle. Ja wiem, że tak jest. Jeden, drugi doktor odchodzi i nie 

masz całego oddziału. W sprawach płacowych nie dojdziesz tam do porozumienia. Jest zmiana 

kierownika, to kolej na ustępstwa z drugiej strony. Od września ratownictwo jest zapewnione, 

bo ma być. 
 

P. Leszek Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. – chodzi 

o sprawę z 2010 roku, ale jest ciągłość zarządzania. To co ja mówię to nie jest gołosłowne. Na 

następnej sesji lub następnych komisjach pokarzę jakie podjąłem działania oszczędnościowe. 

Na dzień dzisiejszy do końca roku oszczędności są wyliczone 720.000 zł, ale to wchodzą 
również regulacje z lekarzami. Zarząd zdecydował się na obniżki płac lekarzy i w 90% zgoda 

była, a to nie jest koniec. Również sale operacyjne inaczej będą pracowały. Będą plany 

oszczędnościowe. Lekarze i kierownicy oddział zostali zobowiązani do przygotowania planów 

naprawczych i oszczędnościowych. Te dokumenty do wczoraj spływały. Niedługo państwo się 
dowiecie co jest realizowane.  

 

Radny J. Zegar – dlaczego pan Panie Przewodniczący zmienia temat? Tak pan skrótowo 

myśli? Ja się zapytałem kto odpowiadał i dlaczego takim ludziom powierzono 

odpowiedzialność za szpital i nic więcej. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – dzisiejsza dyskusja idzie na boczne tory. My powinniśmy łagodzić 
sytuację, a nie jeszcze bardziej antagonizować. Nie chciałbym, żeby z Powiatu jarocińskiego 

poszedł zły sygnał o naszym szpitalu. To jest spółka, która  a tym samym ma większe 

przychodzi. Nie może być sytuacja odwrotna, że pacjenci będą odpływac. W związku z ty, że 

jest jakiś bilans otwarcia, ja pana Prezesa trzymam za słowo. Był pokazany program naprawczy, 

z którego wynikałoby jakieś okresy docelowe, do kiedy Spółka dojdzie do momentu, żeby 

bilansowała się na zero. Przy uwzględnieniu również postulatów załogi w miarę możliwości. 

Nie można przecież przez postulaty załogi doprowadzić do upadku firmy, bo nie o to chodzi. 

Te strony muszą się gdzieś po środku spotkać. Trzeba traktować wszystkich rozważnie 

i z pewnym poszanowaniem. Najgorsze co może być, to puszczanie negatywnej informacji 

z naszego powiatu, która przebija się nawet w mediach ogólnokrajowych. Ja w radio 

usłyszałem informację, że w Jarocinie jest strajk ratowników. Proszę by schować emocje. 



Wszystkim zależy, by szpital utrzymać, o czym świadczy duże zaangażowanie w powiecie 

chociażby z racji nowych inwestycji. Jeżeli będzie trzeba w momencie przygotowywania planu 

restrukturyzacyjnego wspomóc, to też pomożemy. Musimy jednak widzieć wizję, z której 

będzie wynikało, że szpital w najbliższym czasie może sobie poradzić. Z przekazu medialnego 

czytam, że wzrosła stawka za 1 punkt od 1 lipca. Od 1 października znowu wzrośnie. Około 

1,5 mld zł więcej NFZ w skali kraju otrzyma środków i trzeba walczyć o te środki. Robić 
wszystko, by jak najwięcej ściągnąć do Jarocina. Prosiłbym, żeby wszystkie stanowiska szły w 

jednym kierunku. Szpital jako najważniejsze miejsce w którym zapewniamy bezpieczeństwo 

naszym mieszkańcom. Szpital bez załogi to jest pusty budynek. Rozmowy z załogą, ale należy 

przedstawić sytuację i pokazać wizję wyjścia. Natomiast jeżeli będziemy nakręcać negatywną 
opinię to nikomu nie służy i może się źle skończyć. 
 

Radny M. Walczak – w związku z ciężka sytuacją w szpitalu i żeby zapewnić ratownikom 

spełnienie ich postulatów, które nie sa wygórowane jako radni Klubu Ziemia Jarocińska 

składamy wniosek o obniżenie wynagrodzenia Starosty z maksymalnej kwoty 12.500 zł do 

kwoty ok. 7.000 zł, co według naszych obliczeń zaoszczędzona w ten sposób kwota stanowi 

połowę roszczeń ratowników. Natomiast drugą część proponujemy wygospodarować poprzez 

powołanie trzyosobowego Zarządu Powiatu co pozwoli zaoszczędzić 90-120.000 zł. W ten 

sposób problem ratowników byśmy mieli załatwiony. 

 

Radny R. Jacek – uważam, że szpital na naszym terenie jest od lat i musi być. Takiej sytuacji 

oczekuje nasze społeczeństwo. W szpitalu różne służby muszą pracować, ale ratownicy 

i lekarze to służby sztandarowe i należy tym służbom stworzyć warunki, by godnie mogli 

realizować swoje zadania statutowe. Uważam, że ratownicy to taka pierwsza linia frontu. Dbają 
o to, by w tych newralgicznych sytuacjach, najcięższych dla pacjentów, mogli w pierwszej 

kolejności pomóc. Wydaje mi się, że rzeczywiście, patrząc z perspektywy czasu i z przekazów 

medialnych, ratownicy przespali swój czas. Mówiąc, że czekają 9-10 lat na podwyżki swoich 

uposażeń, to pytanie dlaczego tak długo. Teraz od tego Zarządu oczekują tej gratyfikacji. Fakt, 

że jest to niesprawiedliwość, że między ratownikami z poszczególnych grup np. z Pleszewa czy 

Poznania istniała taka sytuacja, że jest różnica 1.000 zł w uposażeniu miesięcznym. Każdy z nas 

chciałby dla siebie i dla swojej rodziny zarabiać godnie. Ci ratownicy też maja prawo do 

godnego życia. Pytanie, jak my możemy zrealizować te postulaty? Uważam, że ten krok który 

dzisiaj powinniśmy podjąć, by udzielić wsparcia 750.000 zł, by można było realizować bieżące 

potrzeby jest zasadne. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu –chciałem podziękować za głosy rozsądku, rozsądnym 

radnym, panu Wąsiewskiemu, panu Jackowi, za rozsądną ocenę i podejście do sytuacji. Pan 

Ryszard Jacek może poświadczyć jakość usług medycznych jakie są realizowane w naszym 

szpitalu. Nasz szpital jest naprawdę dobrym szpitalem powiatowym jeśli chodzi o procedury. 

Tak to jest, że w każdej dziedzinie, chociaż w szpitalu nie powinny się zdarzać, popełniane są 
błędy. Sąd powinien rozstrzygać, czy zachowane zostały wszelkie reguły. Natomiast zarzutem, 

który stawiam, to że nie wyciągnięto żadnych wniosków, z tego pierwszego, i mamy skutki 

finansowe. Mamy następne zagrożenia, które grożą szpitalowi następnymi konsekwencjami 

finansowymi. Dlatego apelowałem o rozsądek. Nie rozumiem pytania, zarzutu, które stawia 

pan radny Walczak. Jeżeli byśmy nie rozwiązali umowy menadżerskiej z panem Jantasem, to 

nie byłoby kosztów. My dzisiaj jesteśmy tutaj w związku z konsekwencjami działania pana 

Prezesa. Gdyby to zarządzanie było na takim poziomie jak w Ostrowie, Pleszewie, Krotoszynie, 

który parę lat temu miał ogromne problemy, Środzie, to dzisiaj nie byłoby tego punktu, nad 

którym debatujemy. Pańskie pytanie jest nielogiczne, ale każdy sobie wystawia laurkę na 

własny użytek. Poprzednia Rada Nadzorcza za przyzwoleniem poprzedniego Zarządu Powiatu 



25 stycznia, czyli na pięć dni przed sesją, na której miały się rozstrzygnąć czy będzie zarządzał 

powiatem poprzedni Zarząd czy powstanie nowa koalicja i czy będzie nowy Zarząd. Poprzedni 

Starosta z drugim członkiem Zarządu panem Szymczakiem, bo był w tej kwestii głosowanie 

2do 1 dokonano manewru, że rozwiązali umowę z Panem Jantasem jako pracownikiem a potem 

podpisali nową umowę menadżerską. Taka rzecz jest prawnie dopuszczalna, natomiast skutki 

tego manewru są takie, że z dnia na dzień p. Jantas otrzymał za niewykorzystany urlop z pięciu 

lat funkcjonowania kwotę na poziomie 77.000 zł. Byłoby to uzasadnione, gdyby to było na 

zasadzie pożegnania, a nie zatrudniania na innych zasadach. Jest to niegospodarne, bo czas 

organu właścicielskiego i Rady Nadzorczej na przejście z umowy o pracę Prezesa na umowę 
menadżerską miał poprzedni Zarząd Powiatu do czasu przyjęcia bilansu czyli co najmniej do 

kwietnia. Jeżeli mieliśmy uzdrowić sposób zarządzania poprzez tą osobę, którą w ostatnich 

latach tak zarządzała to ja nie rozumiem tego pana wniosku. Proszę o zamknięcie dyskusji, bo 

czas ku temu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – mamy dobry szpital, mamy dobrego 

Prezesa i dobry nadzór nad szpitalem obecnie. Mieliśmy odwagę się odezwać o tej nieudolności 

do tych, którzy chcieli pogrzebać szpital. Dwie inwestycje, upadłość szpitala była lada dzień, 
gdybyśmy przyjęli projekt inwestycji za 30 mln zł. Mam szacunek do kolegów, że weszliśmy 

do rozsądnych radnych, którzy chcieli podejść do tej spółki i do innego planowania dla całego 

powiatu. Bankrutowi nie daje się pożyczek, więc to oznacza, że mamy dobry plan rozłożony 

na lata. Tylko nie przeszkadzać panu prezesowi, a będzie jeszcze lepiej. Koledzy przeszkadzają. 
Może skrócimy Radę o dziewięciu radnych i będzie jeszcze więcej pieniędzy. Nikt nie chce 

być zwalniany z pracy. Ratownicy nie są pracownikami Starostwa. To są dwa odrębne działy. 

Proszę zrozumieć nas, jako radnych. Pan Prezes rozmawia z wami, szuka tej podwyżki. Taka 

jest moja intencja. Ukłon z waszej strony, dogadać się. Dziewięć lat, a akurat dzisiaj, dziwnym 

trafem. Słyszałem wypowiedzi tych osób, które do tej pory chciały sprzedać szpital w prywatne 

ręce. A teraz wielce ratownicy. Chcieli dać dwa miliony, ale dajcie nam udziały szpitala. Trzeba 

mieć odwagę i się do tego przyznać. My zapłaciliśmy z panem Martuzalskim cenę i nas się 
nazywa zdrajcami. Mieliśmy odwagę za nieudolność i przyzwolenie, że pan Prezes robił co 

chciał w szpitalu. W tej chwili ja jestem spokojny. Dziś apeluję, by rękę podnieść.  
 

Pan T. Grobelny, Starosta Jarociński – jeszcze przed podpisaniem umowy  musimy zwołać 
posiedzenie Zarządu więc apeluję o skrócenie dyskusji. Odnoszę wrażenie, że wszyscy radni 

są zorientowani w temacie, ale niektóre głosy są zabierane pod kierunkiem promowania siebie 

jak i zadrażniania niektórych spraw. Szpital jest tak bardzo ważną instytucją w powiecie, więc 

nie grajmy szpitalem. Dołóżmy się merytorycznie do dyskusji, ale nie wyciągajmy zaszłości. 

To, że odszkodowanie było w którymś tam roku, to już są następne procesy o odszkodowanie 

i postepowanie się toczy. W każdej kadencji będzie można powiedzieć, że oni nie dopilnowali. 

Prawdę oczywiście trzeba powiedzieć, ale dbajmy o wizerunek szpitala. Pracujmy o pozytywny 

wizerunek i bądźmy ustosunkowani pozytywnie byśmy odnieśli sukces. Apeluję o podjęcie 

uchwały.  

 

Radny J. Zegar – czy te 750.000 zł, które jest brane, to będzie przeznaczone na podwyżki dla 

personelu niższego? Wtedy będziemy wiedzieli jako Ziemia Jarocińska jak głosować. 
Natomiast jeżeli chodzi o 3 mln zł na rozbudowę to głosujemy „za” bo zawsze byliśmy za 

rozbudową. 
 

P. Leszek Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. – ja już 
precyzyjnie na to pytanie odpowiedziałem. Ta suma idzie na bieżącą działalność i wypłatę 
wynagrodzeń Jednak w tej sumie nie ma ujętych podwyżek dla ratowników. Ja ze swojego 



budżetu muszę zrealizować podwyżkę ministerialną od lipca 400 zł i od stycznia 400 zł. Ta 

suma musiałaby być 50-60 tys zł wyższa. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – zamykam dyskusję. Proszę o opinie 

Komisji o projekcie uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Radny Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – na dzisiejszym 

posiedzeniu Komisja Budżetu i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała procedowany projektu 

chwały. Również Komisja Zdrowia i Spraw społecznych pozytywnie zaopiniowała omawiany 

projekt uchwały. 

 

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 14 radnych,  

przy 10 głosach „za” i 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę. 
 

Uchwała Nr XLV/294/17 

 

P. Leszek Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. – bardzo 

państwu dziękuję. W tych 750.000 zł to również będą pieniądze, te 400 zł na podwyżkę 
ministerialną.  
 

Radny J. Zegar – powiedział pan że nie. Pytałem się, czy te pieniądze są na podwyżki.  

 

Ad. pkt. 7. 

Interpelacje i zapytania radnych.  

 

Ad. pkt. 8 

Wnioski i oświadczenia radnych.  

 

Ad. pkt. 9 Wolne głosy i wnioski. 

P. Kamil Rudnicki, ratownik medyczny – dzień dobry jestem ratownikiem i pracuję w 

jarocińskim szpitalu. Niektóre podniesione głosy dzisiaj lekko mnie irytują. Chciałbym 

sprostować dwie rzeczy. Pieniądze, o których mówi pan Prezes czyli ministerialna podwyżka 

400 zł to jest podwyżka ogólnie dla wszystkich ratowników. To jest taka sama sytuacja jaka 

była z pielęgniarkami. To są oddzielne pieniądze przekazywane do szpitali, oddzielna pula 

która nie dotyka budżetu szpitali. Sam pan Prezes powiedział, że nawet nie dostał 

rozporządzenia, żeby te pieniądze wypłacić. My to rozumiemy i nie wymagamy, żeby pan 

Prezes wypłacał z własnej kieszeni. My poczekamy. To będzie na rękę 235 zł. My prosimy 

żeby na tę kwestię spojrzeć realnym okiem, że prawie połowa i tak wraca do budżetu państwa.  

Padały zarzuty, że my się uwzięliśmy na ten obecny Zarząd i obecną opcję polityczną. Broń 

Boże nie. My byliśmy, związek ratowników, w sporze zbiorowym ponad 3 lata z poprzednim 

Zarządem, gdzie Starosta był pan Walczak a prezesem pan Jantas. Zawsze rozmowa była taka 

sama, wszystkie związki z nimi rozmawiały. Zawsze sytuacja była ciężka i nie było pieniędzy. 

Ja pracuje krótko, bo 8 lat. Jednak od kiedy pamiętam walka o pieniądze w szpitalu zawsze 

była dramatyczna. Jak przyszedłem do pracy po pierwszym roku pracy dostałem podwyżkę 
40 zł do podstawy. Po miesiącu ówczesna Pani Prezes Adela Grala-Kałużna chciała zabrać 30% 

wypłaty. Znowu cały oddział ratownictwa poszedł na wypowiedzenia umów o pracę. Prawie 



70 osób było na wypowiedzeniu. Za pana Paczkowskiego 10 lat temu też tak było. To była 

jedyna metoda do tego, żeby te pieniądze uzyskać. Zawsze sytuacja była ciężka i nigdy nie było 

pieniędzy na podwyżki. Jedyne co jest duże, to uposażenia personelu wyższego, kierowników. 

Natomiast dla personelu średniego, który wykonuje ogrom pracy nie ma tych pieniędzy. Ja nie 

wchodzę w kompetencje lekarzy. Mają wykształcenie jakie mają i ponoszą dużą 
odpowiedzialność. Za błędy płaci się ogromne odszkodowania. Ja nie chce nikomu zabierać, 
ale walczymy o swoje. Mówicie, że za późno. My o pieniądze walczymy, od kiedy przyszedłem 

do pracy. Podwyżka 400 zł to jest 2,50 zł brutto do godziny pracy. To jest tak dużo. Może część 
państwa pali, pójdziecie kupić paczkę papierosów za 20 zł, ale za pracę którą my wykonujemy, 

poświęcamy siebie, nasz czas, który moglibyśmy spędzić z rodzinami, ratując wsze rodziny. 

Niejednokrotni spotykamy się z państwem w różnych sytuacjach. Czy te 400 zł naprawdę to 

jest za dużo, nie zasługujemy na te pieniądze? Sytuacja w szpitalu jest ciężka, ale od zawsze 

była. Nasze stanowisko znacie. Jesteśmy na wypowiedzeniach do końca sierpnia. Uwierzcie mi 

państwo szczerze, że jeżeli dojdzie do porozumienia, ja zwolnię się z tego szpitala. Pójdę nawet 

do firmy budowlanej i tam bez żadnej odpowiedzialności zarobię takie same pieniądze jak 

w pogotowiu. 2 tys zł ja zarobię wszędzie, tylko, że ja tu jestem bo kocham tę pracę. Dlatego 

wybrałem ratownictwo, dlatego się kształcę, poświęcam swój czas i swoje pieniądze na ten 

temat. Państwo mówicie, że my się uwzięliśmy na szpital? My daliśmy szpitalowi 8-10 lat na 

to żeby się dogadać. Ostatnie 4 lata w sporze zbiorowym żeby się dogadać. Wszystkie związki 

chcą się dogadać. Tylko sfery wyższe potrafią się dogadać. Były podwyżki dla lekarzy, 

menadżerów. My jako personel średni zawsze jesteśmy poszkodowani. To jest najgorsze, bo 

stanowimy 90% personelu, a nikt nas nie docenia. Jedynie pacjenci podziękują i to jest jedyna 

wartość dodana. Tyko takie opinie trzymają mnie przy tym, że ja tu nadal pracuję. Natomiast 

za 2 tys zł ja wolę pracować w budowlance bez żadnej odpowiedzialności.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dlatego my nie chcemy żebyś odchodził. 

W tej chwili po tych 8 latach jest taki dziwny zbieg okoliczności. Jest przekształcenie, nowe 

Ministerstwo, nowe wydanie pieniędzy. Mamy sukces, że jesteśmy w sieci. Dajemy na 

rozbudowę. Poczekajcie jeszcze trochę. Nie odchodźcie z pracy. Nikt nie chce was krzywdzić. 
My tych pieniędzy po prostu nie mamy. Pan Jantas sobie dał podwyżkę menadżerską. Pan 

Starosta też nie ucierpiał. Dzisiaj stanąłeś. Jak masz powołanie to zostań. 
 

P. Kamil Rudnicki, ratownik medyczny – dzisiaj najbardziej opłacalne powołanie to 

powołanie na bycie księdzem. Ja z samego powołania dzieci nie utrzymam. Ja mam dwójkę 
dzieci, żyję od pierwszego do pierwszego. Z powołania nie zapewnię im przyszłości.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – my jako nowa ekipa jesteśmy dopiero pół 

roku. Dajcie nam trochę czasu.  

 

P. Kamil Rudnicki, ratownik medyczny – wszyscy znają sytuacje szpitala nie od dzisiaj. 

Zmieniają się tylko stanowiska, a twarze pozostają te same.  

 

P. Adam Latecki, ratownik medyczny – prosi pan o danie czasu. Pracuję w szpitalu 

w Jarocinie 36 lat. Ciągle każdy prosi dajcie nam czas. Mam 54 lat i ja już nie mam czasu 

czekać.  
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Zarząd pracuje bardzo rozsądnie i dużo. 

Ja osobiście mam zaufanie do p. Martuzalskiego i do Prezesa. Ja też przez to przechodziłem. 

Wiem co to znaczy mieć żonę i dwójkę dzieci. Pracował i na pół etatu i różnie. To co 

poświęciłeś to nie warto teraz rzucać. Proszę mi wierzyć, że cokolwiek będziemy robić.  



P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – serce mamy wszyscy rozerwane, bo 

rozumiemy ratowników. W tym samorządzie wydarzyło się coś wielkiego. Po raz pierwszy 

samorząd mówi otwarcie o sytuacji w szpitalu. Mamy odwagę powiedzieć, że obecnie nie 

mamy możliwości. Gdyby była możliwość, to jaki byłby sens żeby wam nie dać pieniędzy. 

Sytuacja jest patowa. Ratownicy muszą sobie zdawać sprawę, że osoby, które są na 

wypowiedzeniu, nie mogą otrzymywać podwyżek. Ja spotykam się z zarzutami, że działam na 

szkodę szpitala. Miałem odwagę powiedzieć prawdę o bałaganie, o tym, że szpital jest chory. 

Dziś z ust tych panów, którzy maja śmiałość zarzucać nam cokolwiek, jest nieprzyzwoitością. 
Apeluję, chcę zagwarantować, że będziecie pierwszą grupą zawodową, która spotka się 
z regulacjami, ale żeby tak się stało, musicie być pracownikami. Wiem, że trudno wam 

uwierzyć, że radni, którzy są przez lata się zmienili. Tak się stało. Ja przez dwa lata byłem 

szykanowany na tej sali. Walczyłem o szpital, a odbierano mi głos. To był mój obowiązek 

i dzisiaj jesteśmy ofiarami. Ci, którzy narozrabiali, dziś ich tu nie ma.  

 

P. Leszek Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. – 

powiedziałem, że w tej sumie nie będzie na podwyżki dla ratowników, o które panowie walczą. 
O to co dał Minister, o to nie chodzi.  

 

Radny J. Zegar – o to nam chodziło, tylko dlatego się wstrzymaliśmy, ale za rozbudową 
szpitala jesteśmy za. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wycofajcie wypowiedzenia, damy radę, 
dajcie czas. 

 

Ad. pkt. 10 Komunikaty.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – odpowiedź Prezesa Zarządu Spółki 

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. na zapytanie radnego Juliana Zegara złożone na 

ostatniej sesji została zamieszczona dla radnych w informatorze w programie esesja. 

 

Ad. pkt. 11 

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

obrady XLV Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 12.20 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
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