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Protokół Nr 4/15 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 27 stycznia 2015 r. w godz. od 14:35 do 15:30 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie s. 30  

 

 

*** 

 

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

załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny radny Leszek Mazurek.  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności – stanowiącej 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Jan Szczerbań, 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 podejmowanych działaniach w zakresie zwalczania uzależnień wśród 

młodzieży. 

2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za 2015 roku.  

3. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt. 1. 

P. W. Bierła, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie – przedstawił 

informację o podejmowanych działaniach w zakresie zwalczania uzależnień wśród młodzieży. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Między innymi w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w klasach I realizowano 

tematy: Nikotyna legalny narkotyk, Dopalaczom stop, Alkohol kradnie zdrowie. W klasach II 

zrealizowano tematy: Nie palę, Kolekcjonerzy mocnych wrażeń. W klasach III liceum, technikum  

i zasadniczej szkoły zawodowej zrealizowano tematy: FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy.  

 

P. Sł. Adamiak, Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach - przedstawił 

informację o podejmowanych działaniach w zakresie zwalczania uzależnień wśród młodzieży. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

W ZSP-B profilaktyka narkotykowa, alkoholowa i nikotynowa jest wpisana w program 

Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki. Realizowany jest on w ramach lekcji 

wychowawczych, zajęć prowadzonych przez szkolną służbę zdrowia, psychologa szkolnego, 

nauczyciela wychowania do życia w rodzinie, nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa  

i nauczycieli wychowania fizycznego.  

 

P. M. Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie – przedstawił 

informację o podejmowanych działaniach w zakresie zwalczania uzależnień wśród młodzieży. 

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Realizacja działań w zakresie zwalczania uzależnień wśród młodzieży ZSP nr 1 prowadzona jest  

w ramach realizacji Szkolnego Programu. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej  

w obecnym roku szkolnym zwrócono szczególną uwagę na działania w ramach profilaktyki 

używania nowych narkotyków – tzw. „dopalaczy”. W celu realizacji zadania nawiązano współpracę 
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z Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Jarocinie, poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Jarocinie 

oraz Szkolnym Związkiem Sportowym „ Wielkopolska” w Poznaniu.  

 

P. G. Maćkowiak, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie - przedstawił informację  

o podejmowanych działaniach w zakresie zwalczania uzależnień wśród młodzieży.  

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

W szkole prowadzone są działania w zakresie profilaktyki uzależnień w ramach III Elementarza 

przy współpracy z Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Jarocinie. Spotkania prewencyjne  

z policjantem. Psychoedukacja w zakresie profilaktyki uzależnień, a także działania interwencyjne 

w sytuacjach kryzysowych.  

 

P. A. Boruta, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie -  przedstawił 

informację o podejmowanych działaniach w zakresie zwalczania uzależnień wśród młodzieży. 

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie przeprowadziła w 2014 szereg działań o charakterze 

profilaktyczno prewencyjnym takich jak: spotkania z uczniami szkół powiatu jarocińskiego 

prowadzone przez asystenta Zespołu ds. wykroczeń nieletnich i Patologii, rzecznika prasowego 

KPP w Jarocinie oraz dzielnicowych. Komenda Powiatowa Policji włączyła się w Ogólnopolski 

Głos Profilaktyki promujący życie bez uzależnień. W dniu 21 listopada dyrektorzy 8 szkół 

podstawowych z terenu powiatu Jarocińskiego podpisali porozumienie z Komendantem 

Powiatowym Policji w Jarocinie dotyczące realizacji programu „ Bezpiecznie to wiedzieć i znać” 

skierowanego dla dzieci w ramach edukacji wczesnoszkolnej oraz w oddziałach przedszkolnych. 

Komenda prowadzi systematyczne działania ukierunkowane na wykrywanie i zwalczanie patologii 

w środowisku młodzieży. W roku 2014 w porównaniu do roku 2013 stwierdzono spadek 

przestępczości narkotykowej na terenie powiatu jarocińskiego.  

   

Przewodniczący Komisji Jan Szczerbań -   przedstawił informację o podejmowanych działaniach 

w zakresie zwalczania uzależnień wśród młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Jarocinie. Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez Program Profilaktyki i Program 

Wychowawczy. Programy zostały dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i obejmują 

wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym. Wszystkie planowane zadania programu 

Wychowawczego odnośnie działań w zakresie zapobiegania uzależnieniom są spójne z działaniami 

Programu Profilaktyki. Programy zostały zaopiniowane pozytywnie przez Radę Rodziców.   

 

Czy ktoś z państwa Radnych ma pytania do państwa Dyrektorów? Nie ma. Pozwolicie Państwo, że 

podziękuję wszystkim Dyrektorom, Policji Powiatowej w Jarocinie za trud, który Państwo 

wkładacie w walce z narkomanią i innymi uzależnieniami. Jeżeli uda się nawet jednego uratować 

przed uzależnieniem to warto te działania podejmować. Jeżeli tak jest, za to wszystko dziękuję. 

Widząc Pana Komendanta się cieszę, bo z naszego projektu, który jest realizowany w ramach 

szkoły policyjnej w ZSP nr 2, gdzie oficerowie Policji prowadzą wykłady. Też mam tam 

przyjemność być, jednak ten mundur robi swoje. Przychodzi Policjant itd. Przy tej okazji proszę 

przyjąć, bo nie było okazji wtedy w imieniu Komisji Zdrowia wyrazy kondolencji po stracie 

oficera. Chciałbym podziękować, nie powinienem, ale chcę to zrobić z serca, ta obecność Wasza  

w kościele to zaskoczyła mnie nigdy nie podejrzewałem, że tak wielu Pańskich kolegów potrafi 

być. Największy Kościół w Jarocinie, wszystko pozajmowane to tylko wyrazy podziękowania, że  

w tak trudnych chwilach dla żony i dzieci, że Państwo byliście. Za to wszystko dziękuję.  

Wyrazy współczucia i jak to mówią, musimy się z tym wszystkim pogodzić. 
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Ad. pkt. 2. 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań - Czy ktoś z członków Komisji ma jakieś uwagi  

do sprawozdania? Poddał pod zaopiniowanie sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych za 2014 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Członkowie Komisji przyjęli do wiadomości przedstawione sprawozdanie, bez uwag. 

Wszyscy członkowie Komisji zaopiniowali sprawozdanie pozytywnie (8 głosów „za”) 

 

Ad. pkt. 3 Sprawy bieżące 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – jeśli Państwo pozwolicie zanim przejdziemy  

do spraw bieżących, zanim przyjdzie Pan Skarbnik, jeśli Państwo pozwolicie złożę na ręce Komisji 

dwa wnioski do przegłosowania. Pierwszy wniosek dotyczy dofinansowania działalności 

powiatowego szpitala przez gminy wchodzące w skład powiatu jarocińskiego. Nie kryję, że z dużą 

troską to wszystko prześledziłem, też liczę na dużą pomoc gminy Jarocin, dlatego, że to jest miejsce 

gminy Jarocin i podatki, cokolwiek, dlatego zwracamy się o każdą pomoc ze strony gminy.  

 

Posiedzenie opuścił radny Mariusz Małynicz oraz Wicestarosta p. Mikołaj Szymczak. 

 

Radny K. Matuszak – właśnie wracam ze spotkania wszystkich burmistrzów i wójtów ze Starostą 

i z Przewodniczącymi Rad. Fakt, że nie było tam mowy o szpitalu, ale muszę Wam powiedzieć, że 

nawiązuje się ścisła współpraca i żebyśmy takim narzuceniem „nie wylali dziecka z kąpieli”. 

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – to nie chodzi o to, żeby „wylać”, to jest tylko apel, 

my nikogo nie zobowiązujemy, my tylko prosimy, bo my nie możemy nikogo zobowiązać.  

 

Radny K. Matuszak – skłaniam się ku temu, żeby z tym wnioskiem poczekać o miesiąc.  

Na spotkaniu była mowa o drogach, o wspólnym odśnieżaniu, bardzo dobrze to wyglądało.  

Takie spotkanie nastąpiło pierwsze po czterech latach, m.in. Wójt Jaraczewa dziękował Panu 

Staroście za to spotkanie. Pan Starosta o szpitalu nie chciał rozmawiać na pierwszym spotkaniu. 

Pana sugestie ze spotkania koalicyjnego odnośnie szpitala Pan Starosta wziął sobie do serca co  

do innych gmin, ale nie chciał na pierwszym spotkaniu o pieniądze zawołać. Może się mylę, ale czy 

nie poczekamy tego miesiąca? Ten temat nie ucieknie.  

 

Radny Zb. Kuzdżał – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja uważam, że to jest bardzo 

dobry wniosek. Czasowo czy miesiąc w tą czy w tą to może być różnie, nie o to chodzi. Mam takie 

odczucie, że kolega Jan i cała Rada zasugerować Burmistrzom i Wójtom, żeby poczuli, że ten 

szpital funkcjonuje dla dobra społeczeństwa. Wiadomo, że sami wójtowie nie będą decydowali, 

tylko radni. Można by było to nagłośnić. Jesteśmy w takiej sytuacji finansowej, a nie w innej.  

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – stąd ten wniosek, bo skoro szukamy pomysłu, że 

fuzję robimy ze Środą Wlkp., to nie jest tajemnica skoro „Gazeta Jarocińska” to ogłosiła to nie 

mamy co się z tym kryć, powiedzmy krótko. Tu jest te problem. Przegłosujmy ten wniosek.  

 

Radna B. Włodarczyk – Panie Przewodniczący ja również uważam, że drobniutkimi krokami, ale 

powinniśmy to sygnalizować. Nie wiem o jakim spotkaniu kolega radny Przewodniczący Rady 

mówi, ale nikomu z głowy nic nie spadnie. My się cały czas koncentrujemy na drogach co jest 

bardzo ważne. Natomiast bardzo często zapominamy o zdrowiu i co nas czeka. Jestem dzisiaj  

na 3 posiedzeniu komisji i o ile sobie przypominam w trakcie pierwszego posiedzenia, kiedy 

mówiłam o oddziale paliatywnym to usłyszałam albo od Pana Przewodniczącego albo tutaj z grona 

kolegów, że do tego tematu nawiązywała kilka razy Pani dr Lisiecka i jakoś to stale umyka.  

Stale na boki jest sprowadzane. Wobec powyższego moim zdaniem to spotkanie, o którym mówił 
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Pan Przewodniczący Rady, że wójtowie, Burmistrzowie są zgodni co do dróg to chwała im za to, 

ale my im następne zadanie podpowiadamy.  

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – przystępujemy do zaopiniowania w imieniu Komisji 

wniosku o dofinansowanie przez poszczególne gminy działalności Szpitala Powiatowego  

w Jarocinie. Kto z państwa jest za powyższym wnioskiem?  

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji.  

Wniosek został jednogłośnie 6 głosami „za” przyjęty.  

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – drugi wniosek zgłoszony przez p. radną Bronisławą 

Włodarczyk, plan wdrożenia opieki paliatywnej z hospicjum w szpitalu jarocińskim.  

 

Radna B. Włodarczyk – małymi kroczkami, ale jakiś plan powinien być, że w tym roku robimy  

to a w następnym to. Od razu na pewno nie wdrożymy. Dzisiaj w Gazecie zostało napisane, że będą 

się toczyły rozmowy do czerwca i do czerwca czekamy czy będzie fuzja tych dwóch jednostek czy 

nie. Nie wiem czy w Środzie jest oddział paliatywny. Rozmawiałam z wieloma osobami jaka była 

by ich opinia, która byłą by mi pomocna, jeśli doszłoby do połączenia tych dwóch szpitali.  

To wyraźnie mi powiedziano mówię w tej chwili o Kotlinie, że jeżeli ktoś zachoruje z Gminy 

Kotlin to na pewno do Środy nie pojedzie, bo ma bliżej do Pleszewa i do Kalisza. To też musiałoby 

być wzięte pod uwagę. Owszem mówiłam do moich uczniów i sama też, że chciałam windować 

zawsze do tych najlepszych. A tutaj z tej rozmowy, którą Pan Prezes Jantas na okrągło mi 

powiedział, że Pleszew jest za mocny i by nas całkowicie wchłonął, nie bać się, ja się nie bałam jak 

powstało Liceum Społeczne. Wszyscy mieli jakieś zahamowania co to teraz będzie, bo „licek”  

na Kościuszki zniknie, „licek” nie zniknął, a Liceum Społeczne też istnieje. Nie bać się 

mocniejszych, ciągnąć do mocniejszych. To jest moje zdanie. 

 

Radny Zb. Kuzdżał – Panie Przewodniczący ja bym przedwcześnie nie wyciągał żadnych 

wniosków, będą rozmowy, zobaczymy do czego dojdzie, nigdzie nie jest powiedziane, że tak, a nie 

inaczej.  Ze spokojem, zobaczymy jak to się będzie dziać.  

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – jako Przewodniczący Komisji Zdrowia to co też 

powiedziałem na spotkaniu klubowym, każdy z nas z troską myśli o naszym szpitalu w Jarocinie. 

To jest dorobek iluś już kadencji powiatu, którzy ostatnią złotówkę wydatkowali, żeby ten szpital 

ratować. Przechodzimy do wniosku o plan wdrożenia przy naszym szpitalu hospicjum z opieką 

paliatywną. Kto z Państwa jest „za”? jeżeli my tego dzisiaj nie zrobimy to co Pani Radna 

Włodarczyk powiedziała 4 lata gadaliśmy i na gadaniu się skończyło. 4 lata i nic.  

Przechodzimy do działania. Kto jest za wnioskiem zgłoszonym przez p. radną Włodarczyk? 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji.  

Wniosek został jednogłośnie 6 głosami „za” przyjęty.  

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – przedkładam do zaopiniowania projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego 

na 2015 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Teraz przystąpimy do zaopiniowania projektu 

uchwały w zakresie działania Komisji. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Nie widzę.  

Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. 
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W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji, przy 6 głosach „za” projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – przedkładam do zaopiniowania projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji Doraźnej.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Przedmiotem działania komisji będzie opracowanie projektu statutu powiatu. 

 

Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania?  

 

Radny K. Matuszak – jest taki pomysł, który wyszedł ze strony Pana Starosty, żeby w nowej 

Radzie pracującej na nowym statucie bardzo mocno wzmocnić pracę Komisji. Komisje będą 

głównym miejscem do różnych kwestii, tutaj mają się odbywać dyskusje, a sama sesja ma być taka 

wisienką, zwieńczeniem całości. Chciałbym, żeby tak to zafunkcjonowało, żeby szczególnie 

komisje miały duże znaczenie, opinie Komisji.   

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – przystąpimy do zaopiniowania projektu uchwały. 

Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji, przy 6 głosach „za” projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – przedkładam do zaopiniowania projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania  

z zakresu administracji rządowej. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

P. Roman Król, Wydział Organizacyjny i Bezpieczeństwa - Wydział Spraw Obywatelskich  

i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pismem numer  

SO-IV.0031.6.2015.4 z dnia 07.01.2015 r. zwrócił się o podpisanie porozumienia w przedmiocie 

przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz. 461 z późn. zm.). 

Zadania te polegają na zawieraniu i podpisywaniu w imieniu Wojewody Wielkopolskiego umów 

zlecenia z zakładami opieki zdrowotnej, lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne 

praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie i psychologami, na przeprowadzenie badań 

specjalistycznych w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej dla potrzeb Powiatowej 

Komisji Lekarskiej w Jarocinie. Wojewoda przekazał na ten cel środki finansowe. Zgodnie z art. 5 

ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat może zawierać z organami administracji 

rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych w zakresie administracji 

rządowej. Z kolei na podstawie art. 12 ust. 8a tej ustawy, do wyłącznej właściwości rady powiatu 

należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma 

pytania?  

 

Radny Zb. Kuzdżał – ja mam pytanie konkretne, bo rozumiem, że jest to zadanie Wojewody? 

 

P. Roman Król, Wydział Organizacyjny i Bezpieczeństwa – badania lekarskie tak, natomiast my 

mamy zadania w administracji rządowej, organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. 
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Radny Zb. Kuzdżał – Wojewoda zapewnia całościowo wszystkie pieniądze? Pan mówi  

o badaniach dodatkowych, to my mamy dołożyć? Jak to wygląda? 

 

P. Roman Król, Wydział Organizacyjny i Bezpieczeństwa – nie, my nie dokładamy, oni nam 

dadzą te pieniądze. To jest tak w budżecie Wojewody skonstruowane i w przepisach, że my 

dostajemy na organizację. Natomiast na badania lekarskie, które dodatkowo robi lekarz to 

dostajemy te pieniążki.  

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – przystąpimy do zaopiniowania projektu uchwały  

w zakresie działania Komisji. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?  

Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Nie widzę. Kto się wstrzymał?  

Nie widzę. Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji, przy 6 głosach „za” projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – przedkładam do zaopiniowania projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 

rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – zapisano w uchwale kwotę dotacji w wysokości 516.240 zł 

to są środki dla Ośrodków Wsparcia. Jednocześnie otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego 

kwotę dotacji nieco wyższą w wysokości 518.400 zł w związku z tym jest zasadne podjęcie zmiany 

do tej kwoty otrzymanej od Wojewody.  

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – przystąpimy do zaopiniowania projektu uchwały  

w zakresie działania Komisji. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?  

Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Nie widzę. Kto się wstrzymał?  

Nie widzę. Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji, przy 6 głosach „za” projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – przedkładam do zaopiniowania projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – w WPF zmiany wprowadzamy w roku 2015 te, które  

są zawarte w projekcie zmian budżetowych na rok 2015. Następuje w roku 2015 zwiększenie 

dochodów o kwotę 26.045 zł oraz po stronie wydatków. To zwiększenie jest wynikiem 

oszacowania wartości kosztów umieszczonych dzieci w domu dziecka u sióstr Salezjanek.  

Co roku są koszty przeliczane i ten koszt  na rok 2015 też będzie wyższy, jest tam 14 dzieci, które 

są umieszczone z innych powiatów niż jarociński. Tamte powiaty w związku z tym płacą dla 

powiatu jarocińskiego z tego tytułu środki, a my jednocześnie dajemy dotacje na utrzymanie domu 



 7 

dziecka u sióstr Salezjanek. Wprowadzamy te zmiany w roku 2015, 2016 oraz w 2017, ponieważ 

umowa z siostrami jest podpisana do roku 2017 . To są najważniejsze zmiany.  

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – dziękuję bardzo, czy ktoś z państwa Radnych ma 

pytania? Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję.  

Kto jest „przeciwny”? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. 

 

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

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

 

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – przedkładam do zaopiniowania projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok. 

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych ma pytania  

do powyższej uchwały?  

 

Radny Zb. Kuzdżał – Panie Skarbniku chciałem się zapytać jaki jest koszt utrzymania jednego 

wychowanka w domu dziecka w Górze i w Dobieszczyźnie. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – nie pamiętam teraz dokładnych kwot, ale niecałe około 3.000 

zł u sióstr Salezjanek i nieco ponad 4.000 zł w domu dziecka w Górze. O ile dobrze pamiętam  

to w domu dziecka w Górze koszt spadł, a w Dobieszczyźnie wzrósł.  

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – przechodzimy do zaopiniowania. Kto z Państwa 

radnych jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem zmian w budżecie na 2015 rok?  

Proszę o podniesienie ręki. Dziękuje bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest „przeciwny”? 

Nie widzę.  

 

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

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

 

 

Radna B. Włodarczyk  - dlaczego taka duża różnica jest w kwotach utrzymania wychowanków  

w domach dziecka?  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – ponieważ siostry pracują za darmo. Myślę, że jest różnica  

w samym obiekcie, większy obiekt jest do utrzymania w Górze, to jest obiekt pałacowy wraz  

z parkiem. Samo utrzymanie parku kosztuje 40.000 zł rocznie. Tam jest ponad 30 dzieci.  

Wydaje mi się, że obiekt u sióstr Salezjanek jest bardziej obiektem zwartym, łatwiejszym  

do utrzymania i do ogrzania oraz koszty osobowe też są mniejsze.  

 

Radna B. Włodarczyk  - nie tak jak prefekci w szkołach, że mają pensje, ZUS - y zapewnione, 

tylko siostry nie biorą żadnego wynagrodzenia tak? 

 



 8 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – wydaje mi się, że tak, ale musiałbym to sprawdzić. Będę  

to widział w rozliczeniu rocznym, ale to nie są takie środki jak umowa o pracę. Wydaje mi się, że 

nie pobierają, ale żeby mieć pewność to sprawdzę w sprawozdaniu, bo ja nie mam rozbicia na 

poszczególne paragrafy, tylko mam w jednym paragrafie, że dotacja. Natomiast jakby Pani chciała 

wiedzieć ile kosztują zakupy bieżące, ogrzewanie to muszę sprawdzić w sprawozdaniu rocznym.  

 

 

Z uwagi na wyczerpanie tematyki posiedzenia Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych p. J. Szczerbań zakończył obrady Komisji. 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 

 
Jan Szczerbań 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 

 

 

 

 


