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Protokół Nr 53/17 

Z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. od 15:00 do 16:15 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny Radny Mariusz Małynicz.  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności – 

stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju  

p. Sławomir Wąsiewski, 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. Analiza wykonania budżetu powiatu za rok 2016. 

2. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt.1.  
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił wykonanie budżetu powiatu za 2016 rok 

 w formie prezentacji multimedialnej. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 

rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Slajdy stanowią załącznik nr 4 do protokołu.  

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję. Otwieram dyskusję. 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – w szpitalu ujemny wynik byłby znacznie 

wyższy poprzez sprzedaż nieruchomości, kwota ponad 700 tys. zł jeżeli nie nastąpiłaby 

transakcja na konto szpitalne to wynik byłby na poziomie minus 2,7 mln.  Jeszcze bardziej 

nam pokazuje jaka sytuacja i w jaki sposób nie do przyjęcia zarządzano szpitalem.  

Będzie skutkowało w następnych latach. nie chodzi o sam wynik i stratę, ale sposób 

zarządzania skutkował tym, że na dzień dzisiejszy szpital ma wielkie problemy  

z utrzymaniem płynności. W najbliższym okresie będzie opracowany i wdrażany program 

naprawczy. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z Zarządem Szpitala, jako organ właścicielski 

mamy przekazywane informacji i to zaczyna przynosić efekty. Pan Prezes poformuje Wysoką 

Radę. Wynik powinien być, powinniśmy pamiętać, że byłby o wiele wyższy, Szpital nie ma 

już, co sprzedawać. Spółka, która sprzedaje swoje nieruchomości ratuje się poprzez zbycie 

majątku. Już nie ma takiej możliwości. 

  

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński - wczoraj pani dyrektor NFZ zatwierdziła to, że nasz 

szpital znalazł się w sieci szpitali dotowanych z NFZ i też te wszystkie oddziały, które 

proponowaliśmy znalazły się w sieci, 4 podstawowe, czyli wewnętrzny, ortopedia, dziecięcy, 

ginekologiczny, położniczy i chirurgia.  Podpisaliśmy umowę na obsługę bieżącą  
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w rachunków w Starostwie Powiatowym z PKO, najniższa oferta na obsługę rachunku 

bieżącego zero kosztów. 3 oferty były. Nam koszty obniży.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – co do szpitali powiatowych  

to czytałem, że wszystkie znalazły sie w sieci.  

 

Radny J. Zegar - odnośnie szpitala, zawsze mieliśmy jako oczko w głowie, będziemy 

wszystko robić żeby jak najlepiej było w szpitalu. Odnośnie tych długów to nam nikt nie 

wykazał, za co te 2 mln zł. Doszły mnie słuchy, że szpital został obciążony 600 tys. zł za źle 

zrobiona usługę. Nikt nie mówi czy to jest włączone do 2 mln zł? A rzucamy na kogoś 

obraźliwe słowa.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – jeszcze nastąpiło zbycie majątku, jakim jest 

studnia, co za gospodarz, który najpierw remontuje studnie za ileś tysięcy, a potem sprzedaje  

i to wszystko poszło na bieżącą działalność. 

 

 P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – odnośnie wyniku chciałbym Panu 

Radnemu przypomnieć, że wszyscy radni otrzymali bilans wykonany przez biegłego i jasno 

wynika, dlaczego taki wynik ujemny powstał w spółce. Nie chciałbym się rozdrabniać, żeby 

Pan Radny zajrzał około marca wszyscy radni otrzymali, co do kwestii finansowej, z czego 

wziął sie wynik ujemny jest. wynik bez sprzedaży byłby -2,7 mln zł. To, o czym wspomniał 

konsekwencje złych decyzji z lat poprzednich, z którymi dzisiaj się spółka zderza, kwota  

700 tys. zł, ta kwota wejdzie w tym roku, został wyrok wykonany z tegorocznych dochodów, 

utraty płynności, sprawa z 2011 roku, błąd lekarski z 2011 roku.  Rok na szukanie możliwości 

i załatanie tej dziury, w związku z nie naliczaniem składek ZUS w latach 2013, 2014, 2015  

to jest kwota ponad 600 tys. zł, gdyby dzisiaj ten wyrok zapadł, zarząd szpitala by dzisiaj był, 

żebyśmy ratowali płynność i funkcjonowanie szpitala. 3 elementy z zaszłości, że szpital jest  

w bardzo poważnej sytuacji.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Przedkładam do zaopiniowania projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu jarocińskiego za 2016rok.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

7 radnych głosowało „za”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu, 1 radny był „przeciw”.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad.pkt.2.Sprawy bieżące  

a) Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg 

powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 6 do protokołu.  

 

P. W. Ratajczak, Referat Dróg Powiatowych - W celu uporządkowania układu 

komunikacyjnego w mieście Jarocin oraz poprawy bezpieczeństwa jego mieszkańców  

i przyjezdnych postanowiono zweryfikować przebieg dróg na jego terenie. Odcinek drogi 
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krajowej nr 12 o długości 1,589 km od skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Powstańców 

Wlkp. do skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Poznańską planuje się zaliczyć do kategorii 

dróg powiatowych, natomiast drogę nr 4258P ul. Powstańców Wlkp. mającą swój przebieg  

na terenie miasta Jarocin o długości 2,464 km planuje się zaliczyć do kategorii dróg 

krajowych. Powyższa zmiana umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego na obrzeża 

miasta. Aby droga nr 4258P ulica Powstańców Wlkp. mogła zostać zaliczona, 

rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw transportu do kategorii dróg krajowych, 

konieczne jest pozbawienie wskazanej drogi kategorii drogi powiatowej.  

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1440) 

pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi  

z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej 

kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego 

kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.  

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione. 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję. nie przekonuje mnie 

argumentacja Burmistrza wpłynął wniosek, żeby rozważyć szerszej zamiany, mam pytanie 

jak czytam w uzasadnieniu przekazujemy drogę o dł 2,5 km, natomiast im więcej dróg  

to muszę więcej wydatkować na utrzymanie, mogę mieć pożytek ale również o potencjale 

majątkowym, mocno bym negocjował z GDDk, powinni nam coś realnego , zrobić, 

obwodnica twarde warunki stawiał, że jednak skoro my dajemy 1 km więcej drogi 

wiaduktami to oni powinni nam dołożyć  

P. W. Ratajczak, Referat Dróg Powiatowych – ul. Powst. Wlkp. jest przebudowa  

do wiaduktów, dalsza część drogi jest przeznaczona do przebudowy. Koszt wykonania 

przebudowy łącznie z rondem wynosi około 20 mln zł.  

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński -  podczas rozmowy wynegocjowaliśmy, że za jednym 

razem odcinek drogi nr 12 aż do cmentarza, odcinek 800 m będzie również w drodze 

rekompensaty nowy dywanik położony na ul Niepodległości.  

Radny M. Szymczak – należy zwrócić uwagę, że odcinek od al. Niepodległości  

do wiaduktów, łata na łacie. Al. Niepodległości była 2 lata temu robiona, nowa nawierzchnia, 

nowe oznakowanie. Jeżeli chodzi o możliwości zarobku na środkach za zajęcie pasa 

drogowego, to ul. Powst. Wlkp. prowadzi po części przez las i zajęcie pasa raczej nie 

następowało, dla kogo i co miałby tam robić. W środku miasta możemy korzystać.  

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dzisiaj idzie przez las, ale niewiadomo 

czy zawsze tak będzie. dziękuję bardzo. Przechodzimy do zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

9 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

b) Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych 

dotychczasowej drogi krajowej mającej swój przebieg na terenie Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

P. W. Ratajczak, Referat Dróg Powiatowych – W celu uporządkowania układu 

komunikacyjnego w mieście Jarocin oraz poprawy bezpieczeństwa jego mieszkańców  
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i przyjezdnych postanowiono zweryfikować przebieg dróg na jego terenie.  

Odcinek drogi krajowej nr 12 o długości 1, 589 km od skrzyżowania al. Niepodległości  

z ul. Powstańców Wlkp. do skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Poznańską planuje się 

zaliczyć do kategorii dróg powiatowych, natomiast drogę nr 4258P ul. Powstańców Wlkp. 

mającą swój przebieg na terenie miasta Jarocin o długości 2,464 km planuje się zaliczyć  

do kategorii dróg krajowych. Powyższa zmiana umożliwi wyprowadzenie ruchu 

tranzytowego na obrzeża miasta. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2016r., poz. 1440) pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem 

przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego 

zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane 

później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku 

następnego. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Przechodzimy do 

zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

9 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

c) Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XI/88/15 Rady Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 6 sierpnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - Niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany do uchwały 

nr XI/88/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji 

komunalnych. Zmiany polegają na przeniesieniu emisji obligacji z roku 2016 w kwocie  

1,3 mln zł na rok 2017.  Obligacje serii G16 i J16 nie zostały wyemitowane w ubiegłym roku, 

można, więc przesunąć ich emisję na bieżący rok 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Przechodzimy do 

zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

9 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

d) Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - omówił zmiany w WPF na lata 2017 – 2030.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Przechodzimy do 

zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

9 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
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e) Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2017 rok 

 

Radny M. Szymczak - przesunięcie z termomodernizacji 300 tys. zł na remonty dróg. Czego 

dotyczą remonty?  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – mam pismo referatu dróg, dotyczy bieżącego 

utrzymania dróg, czyli parkingi, pobocza, 20 tys. zł na ścieki, ścinkę, uzupełnienie ubytków, 

bieżące utrzymanie i odtworzenie znaków geodezyjnych itp. 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – objeżdżają i obserwują lub otrzymują 

informacje, gdzie należy cos zrobić.  Na całym powiecie  

Radny J. Zegar – kiedyś, co roku była komisja budżetu objazdowa i radni wiedzieli, co gdzie 

trzeba zrobić, nie wiemy czy naprawdę potrzeba tego rowu, przepustu, co potrzeba zrobić, 

nieścisłości, czy jest potrzebne czy nie. 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dobrze że Pan radny o tym wspomniał. 

Nie było takich wyjazdów, z ubolewaniem podkreślam, pamiętam słynne stwierdzenie 

Stanisława, że tak szybko jechaliśmy, że nic nie było widać. 

P. T. Grobelny, Starosta - wnioski zbieramy i przekazywane są do komisji bezpieczeństwa. 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – była mapka przygotowywana gdzie 

jechać, na to, co dajemy pieniądze, jak to jest zrobione. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję. Poddaję projekt uchwały pod 

zaopiniowanie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

9 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – teraz po zmianie przepisów 

dotyczących szpitala i z tym, że znalazł się w sieci, to po wakacjach, takie spotkanie odnośnie 

sytuacji szpitala byłoby zasadne, o ryczałtach, nie ma nadwykonań.  

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - system finansowania w starym systemie 

przedłożony jest do końca 3 kwartału. Zaszłości poprzednich lat, wykaz szpitali  

w województwie wielkopolskim, na dzień dzisiejszy tak, natomiast będzie weryfikacja w 

trakcie 3 lat. Twardą ręką kwalifikacja. Prosiłbym, aby zajrzeć na stronę NFZ jakie szpitale 

powiatowe, jakie mają oddziały. Inne jeszcze procedury uruchomić, maja więcej poradni, 

duże środki na procedury związane z opieką poza szpitalną, poprzez poradnie, niewiele  

w stosunku do innych, będzie problem. Jeszcze uwaga, że kwestia przychodów z NFZ, takie 
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założenia, że ryczałt będzie na poziomie 2015 roku. W 2015 zarząd szpitala  

za przyzwoleniem właściciela ograniczył nadwykonania. W roku 2016  było 58 tys. zł 

nadwykonań. Otrzymanie środków na funkcjonowanie szpitala na dzień dzisiejszy o 2 mln zł 

niższe od kontraktu ubiegłorocznego i tegorocznego. Ta propozycja po otrzymaniu 

wszystkich elementów, po informacji jak będzie się kształtował na poważnym etapie rozwoju 

szpitala. Taka dyskusja i przedstawienie tych elementów jest nieodzowna. 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziś szpitala nie ruszamy, do tego 

tematu musimy wracać, w prezentacji Pana Skarbnika wydatki ze szpitalem są bardzo 

znaczącą pozycją, na szpital nie będziemy mieli wpływu, bo rozwiązania są takie a nie inne.  

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – mam nadzieję, że za 3, 4 lata będziemy 

mogli powiedzieć o naszym szpitalu, że się bilansuje. 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – wszyscy zapisujemy sobie w pamięci, 

te słowa Pana Stanisława – Członka Zarządu, że szpital pomimo, że kreuje teraz straty, przy 

dobrym programie naprawczym jest w stanie się zbilansować i życzymy mu tego z całego 

serca, żeby tak się stało i całemu powiatowi  

Radny J. Zegar - ile mamy zysków przez 5 miesięcy?  

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – zysków?  Efekt działań poprzedniego 

zarządu był taki, że… 

Radny J. Zegar – ale ja chce tylko z 5 miesięcy. Nic więcej. Czy dalej idziemy w długi?  

Pół roku to jest mało i dużo Panie radny, ale jest sytuacja taka, że przez pół roku można 

zarobić albo wyjść na zero. Czy jesteśmy na zero? Czy pogłębiliśmy się?  Jednym zdaniem, a 

nie, że Pan mi będzie przez 5 minut mówił w koło. Czy zyskaliśmy? 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – zgodnie z prezentacją Pana Skarbnika 

to na dzień dzisiejszy szpital ma 2 mln zł straty za ubiegły rok, a pytanie ile obecnie.  

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – Panie Radny boję się czy to będzie 5 czy 

jedno zdanie to też Pan powie, że nie zrozumiał.  To co powiedziałem za pierwsze 4 miesiące 

to jest 1,8 strat mln zł straty.  Wzięło się to między innymi z tego, że w miesiącu styczniu 

poprzedni Zarząd, czyli Pan Prezes Jantas podpisał podwyżki, które skutkują miesięcznie  

30 tys. zł. W tej chwili Prezes Mazurek prowadzi rozmowy z personelem szpitala na temat 

dociśnięcia pasa, jak co dzień byłem w szpitalu i otrzymałem informację, że jest zrozumienie 

z drugiej strony i jest porozumienie z osobami pracującymi w szpitalu. Zarząd stara się, aby 

zmienić proporcje w strukturze kosztów. Największy udział w kosztach osobowych to są  

te wysoko wyspecjalizowane lekarskie. Z pełną odpowiedzialnością, po wprowadzeniu 

programu naprawczego na efekty trzeba czekać za 3, 4 lata.  

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – za 3, 4 lata musimy spotkać się w takim 

gronie i ocenić czy te słowa są realne  

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – efekty powinniśmy widzieć trochę 

wcześniej, ale ja mówię o tym, żeby szpital się bilansował.  
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Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – wszystkim nam należy na tym, żeby się 

bilansował. Niekoniecznie, żeby przynosił zyski.  

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           
 Sławomir Wąsiewski 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

  

 


