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Protokół nr VI/15 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytej w dniu 26 marca 2015 r. w godz. od 14:30 do 16:15 

w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie 
 

*** 

 

Ad.pkt.1 

Obrady VI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego otworzył i prowadził Przewodniczący Rady 

Powiatu, p. Karol Matuszak. Na wstępie powitał radnych, władze powiatu, pracowników 

Starostwa, Dyrektorów wydziałów, zaproszonych gości, kierowników jednostek, jarocińskie media. 

Poinformował, że na ustawową liczbę 19 radnych, w obradach zgodnie z listą obecności 

uczestniczy 15 radnych, wobec tego Rada jest władna do obradowania i podejmowania 

prawomocnych decyzji.  

Spóźnił się Pan radny Sławomir Wąsiewski. Nieobecny Pan radny Mariusz Małynicz oraz radny 

Leszek Mazurek. (Listy obecności radnych, pracowników, kierowników jednostek, zaproszonych 

gości, stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – porządek obrad VI sesji Rady Powiatu 

został Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji. Czy ze strony Państwa radnych są 

uwagi lub wnioski o ewentualną zmianę porządku obrad? Nie widzę. W związku z powyższym 

ogłaszam, że następujący porządek obrad został przez Państwa przyjęty: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Powiatu. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po V sesji Rady Powiatu. 

4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2014 roku - uwzględniając 

stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 

5. Informacja o funkcjonowaniu i planach rozwoju Szpitala Powiatowego w Jarocinie. 

6. Informacja o działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie. 

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.  

Informacja o działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

8. Informacja dotycząca sytuacji w zakresie zagrożeń przeciw powodziowych na terenie powiatu 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań,  

na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2015 r. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki pod firmą „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego 

wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych 

udziałów w Spółce. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu 

na 2015 r.  

13. Interpelacje i zapytania radnych.  

14. Wnioski i oświadczenia radnych.  

15. Wolne głosy i wnioski. 

16. Komunikaty. 

17. Zakończenie obrad. 
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Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – zanim przejdziemy do realizacji punktu 

drugiego, chciałbym złożyć z tego miejsca życzenia imieninowe koledze Teodorowi, Panie rady 

niech Gmina Jaraczewo ma z Pana jak najdłuższy i najlepszy pożytek. 

 

Ad. pkt. 2. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady 

Powiatu. Protokół z V sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Starostwie Powiatowym, 

w Wydziale Administracyjnym – p. 22 od dnia 23 marca 2015 r. w godzinach urzędowania. 

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z obrad V sesji Rady Powiatu V kadencji. Nie było ze 

strony Państwa radnych do tej chwili żadnych uwag.  

 

Ad. pkt. 3. 

P. Starosta Bartosz Walczak – przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu oraz 

Starosty po V sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji. W okresie między sesjami odbyły się 

dwa posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie: w dniu 2 marca br. i w dniu 16 marca br.   

Sprawozdania stanowią załącznik nr 5 i nr 6 do protokołu. 

 

Na obrady przybył Pan radny Sławomir Wąsiewski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję Panu Staroście, czy ze strony 

Państwa radnych są pytania do informacji zaprezentowanych przez Pana Starostę? Nie widzę. 

 

Ad. pkt. 4. 

P. K. Cieślak Komendant Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie- 

przedstawił informację o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2014 roku - 

uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Slajdy stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję, ja myślę, że jak są Panowie przy 

głosie, to jeżeli są ze strony Państwa radnych pytania do tej części sprawozdania dotyczącej Straży 

Pożarnej, to bardo proszę. 

 

P. Cz. Nowak, Przewodniczący Powiatowej Rady OPZZ w Jarocinie – ja chciałem się 

zapytać… 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – moment, chwileczkę jeszcze. Ze strony 

Państwa radnych są pytania? Nie ma. proszę bardzo. 

 

P. Cz. Nowak, Przewodniczący Powiatowej Rady OPZZ w Jarocinie – ja chciałem się 

dowiedzieć, ile wynosi średnia płaca w grupie podstawowej strażaków w 2014 roku? 

 

P. K. Cieślak Komendant Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie - 

nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Średnia płaca z głowy, ile wynosiła, mówimy o płacy 

podstawowej.  

 

P. Cz. Nowak, Przewodniczący Powiatowej Rady OPZZ w Jarocinie – ale Panie Komendancie 

na jednego pracownik to chyba Pan wie, tak mniej więcej, średnia płaca, czy to jest 5.000, 7.000? 

 

P. K. Cieślak Komendant Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie – 

średnia płaca u nas nie przekracza 2000 zł. 
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P. Cz. Nowak, Przewodniczący Powiatowej Rady OPZZ w Jarocinie – to jednak Pan 

Komendant wie. Drugie pytanie mam takie, jaki jest średni czas przepracowany w miesiącu? 

 

P. K. Cieślak Komendant Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie – 

średni czas, zgodnie z kodeksem pracy160 godzin miesięcznie, oczywiście bywają nadgodziny, 

w przypadku, gdy jest wezwany, gdy robimy ćwiczenia, różnego typu akcje, czas tego wymaga. 

 

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

informację o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2014 roku - uwzględniając stan 

bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 

Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Slajdy stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję ślicznie, czy ze strony Państwa 

radnych są pytania lub uwagi? Bardzo proszę Pan radny Teodor Grobelny. 

 

Radny T. Grobelny – Panie inspektorze, Szanowni Radni, zebrani, z uwagą wysłuchałem jak 

i przeczytałem to sprawozdanie, które z resztą już słuchałem drugi raz, bo na sesji gminnej też. 

Oczywiści z niepokojem słuchaliśmy o zagrożeniach na drogach, o kolizjach na drogach, 

o przekraczaniu prędkości na drogach, co nas niepokoi, wypadki też śmiertelne. Ale, na co bym 

chciał zwrócić jeszcze uwagę, mianowicie na nowe typy, na nowe rodzaje przestępstw, nie tylko 

internetowe, ale również zauważyłem, że jest bardzo dużo takich, że tak powiem, nagabywań ludzi 

starszych na wsiach, na wsi mieszkam. Człowiek starszy jest łatwowierny, czy to przez telefon czy 

osobiście chodzą jacyś domokrążcy, jest to na pograniczu, nie wiem, czy to jest jakieś przestępstwo, 

czy to jest oszustwo? Do kogo by się zwrócić, czy do policjanta czy do rzecznika praw 

konsumenta? Dlatego, że to jest proponowanie jakiś usług czy towarów, które praktycznie są po 

zawyżonej cenie sprzedawane lub jakoś w ten sposób ci starsi są oszukiwani. Ja będę miał pytanie 

do Pana inspektora, czy też macie takie zgłoszenia od społeczeństwa, że takie rodzaje przestępstw 

mają miejsce na terenie powiatu? Czy też interweniujecie w tej sprawie czy raczej do rzecznika 

prac konsumenckich trzeba się w tej sprawie zgłaszać?  

 

P. M. Boruta, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie – oczywiście mamy 

świadomość, że takie zagrożenie występuje. Z resztą debaty społeczne poświęcona były akurat 

bezpieczeństwu osób starszych. Informujemy o tym, żeby za każdym razem, kiedy jest wątpliwość 

dzwonić na policję i gdy takie sygnały otrzymujemy jedziemy na to zdarzenie i oceniamy czy to jest 

przestępstwo czy to jest właśnie jakiś wolny rynek. Generalnie, jeżeli od razu nie możemy 

stwierdzić czy to jest przestępstwo, to jedziemy na miejsce, wtedy stwierdzamy, czy mamy do 

czynienia z przestępstwem, z przestępcom, czy też po prostu ktoś coś sprzedaje. Uczulamy na 

takich spotkaniach ze starszymi ludźmi, uczulamy, żeby takich rzeczy nie robić, jeżeli mamy jakieś 

podejrzenia dzwonić na policję, od tego jesteśmy, żebyśmy to sprawdzili. 

 

Radny L. Bajda – takie króciutkie pytanie do Pana Komendanta, bo cały czas się mówi o tym, 

że budowana jest nowa komenda policji. Czy jest znany realny termin oddania tego budynku do 

użytkowania? Bowiem to się wiąże i z funkcją policji i z przestrzenią jak gdyby życiową do 

wykonywania różnych zadań operacyjnych, zaplecza itp. Dziękuję. 

 

P. M. Boruta, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie – mamy realną datę 

zakończenia, jest to 2017 rok, zgodnie z planami, aczkolwiek zapowiadają wszyscy, że to może 

nastąpić dużo wcześniej. Twarda data jest 2017, ale mamy zapewnienia, że może to nastąpić 

wcześniej, ale dokładnie kiedy, nie wiemy.  
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Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – kolejne pytania? Nie widzę. Dziękuję. 

Ja z tego miejsca pragnę podziękować Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji za profesjonalizm 

i za to wszystko, co robią dla naszego społeczeństwa. Jeszcze raz dziękuję. 

 

Ad. pkt. 5. 

Pan Marcin Jantas Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – przedstawił informację 

o funkcjonowaniu i planach rozwoju Szpitala Powiatowego w Jarocinie. 

Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Pan Marcin Jantas Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – chciałbym zacząć od 

takiej kwestii, która była poruszana również na szczeblu medialnym. Mianowicie spór zbiorowy 

z zakładowym organizacjami związkowymi, jest to sprawa bieżąca, istotna, a z drugiej strony jest to 

sytuacja, która ma miejsce od 6 marca 2014 roku. Jako Zarząd Szpitala jestem w sporze zbiorowym 

z zakładowym organizacjami związkowymi, z NSZZ „Solidarność”, z NSZZ Ratowników 

Medycznych oraz Ogólnopolskim Związkiem Pielęgniarek i Położnych. Tych spotkań na temat 

sporu zbiorowego na przestrzeni tego ostatniego roku było kilkadziesiąt, również w dniu 

dzisiejszym. Oczywiście tutaj najważniejszy powód, roszczenie związków to są wynagrodzenia. 

Sytuacja finansowa Szpitala uniemożliwia spełnienie żądań, te żądania są na poziomie 400 zł brutto 

do pensji podstawowej. Jeśli chodzi o etap tego sporu zbiorowego, to jesteśmy na etapie 

podpisanego protokołu rozbieżności, jesteśmy na etapie wyboru mediatora, ciąg dalszy tego sporu 

zbiorowego będzie z mediatorem. Jeśli uda się dojść do porozumienia to wówczas unikniemy 

kolejnych etapów sporu zbiorowego zgodnie z ustawą o sporach zbiorowych, czyli referendum 

strajkowego administracji. Tak jak wspomniałem tutaj ten spór trwa prawie rok, pewne oczekiwania 

były spełniane, ale one są na tyle symboliczne, że tutaj nie pozwoliły zakończyć tego sporu 

zbiorowego. Z uwagi na to, że powiedziałem, że głównym tematem sporu zbiorowego są kwestie 

związane z wynagrodzeniami i w konsekwencji tego, jaka jest sytuacja finansowa Szpitala, główne 

działania moje jako prezesa zarządu kierują się w stronę ograniczenia kosztów i zwiększania 

przychodów tak, aby możliwe było spełnienie tych oczekiwań finansowych w pełnym zakresie. 

Jeśli chodzi o zwiększanie przychodów to tutaj niestety jesteśmy ograniczeni kontraktami z NFZ, 

czyli mamy możliwości i lokalowe i personalne, żeby realizować większe kontrakty tym samym 

zespołem ludzkim, przy tych samych kosztach podstawowych, ale tutaj to ograniczenie kontraktów 

uniemożliwia nam zwiększenie przychodów, bo nawet, jeżeli pacjentów będziemy mieli więcej to 

fundusz nam nie zapłacie. Tutaj, jeśli chodzi o zwiększanie przychodów możemy się tylko skupić 

na świadczenie tzw. komercyjnych, laboratorium, rehabilitacja, RTG. Natomiast, jeżeli chodzi 

o oddziały szpitalne to są tak zwane świadczenia nielimitowane, takim najlepszym przykładem są 

porody. Tutaj, jeśli chodzi o porody, to jest to świadczenie nielimitowane, czyli każdy dodatkowy 

poród to są dodatkowe pieniądze, dodatkowe przychody dla Szpitala. Jedna kobieta rodząca 

z oddziały położnictwa to jest około 2.500 zł, 1.100 zł za pobyt noworodka, czyli to jest 3.600 zł. 

Porodów w 2014 roku mieliśmy 700 na oddziale. Tutaj też przy okazji chciałbym Państwa 

poinformować, od 1 kwietnia 2015 roku kierownikiem medycznym Szpitala w Jarocinie zostanie 

doktor nauk medycznych Włodzimierz Budzyński. On oprócz tej funkcji kierownika medycznego 

będzie również ginekolokiem-położnikiem na oddziale. Tutaj też liczę na to, że w związku z tym ta 

liczba porodów zwiększy się. Dotychczas miejscem pracy, przez ostatnie 4 lata, doktora był 

Pleszew. Nie ukrywam, mam taką wiedzę, część pacjentek z gabinetu, jednak często wybiera 

miejsce, szpital, w którym pracuje lekarz, który opiekował się pacjentką podczas prowadzonej 

ciąży. Tak więc tutaj jak wspomniałem, oczekujemy, że jeżeli miejsce pracy ulega zmianie pana 

doktora, to też dzięki temu uda nam się zwiększyć liczbę porodów, a są to świadczenie 

nielimitowane, więc stanowią dodatkowy przychód. Tutaj taką kolejną szansą rozwoju Szpitala, 

ograniczeń kontraktowych, to jest „pakiet onkologiczny”, jeśli chodzi o oddziały to jest oddział 
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chirurgiczny i oddział ginekologii i położnictwa, jeśli chodzi o poradnie, to też jest chirurgia, to też 

jest ginekologia, urologia i onkologia. Jeśli chodzi o te nasze dwa oddziały, szczególne wiążę 

nadzieje z oddziałem ginekologicznym i zwiększenie operatywy z punktu widzenia operacji 

onkologiczno-ginekologicznych. Z uwagi na to, że dysponujemy wysokiej klasy specjalistami 

w tym zakresie, wspieramy się tutaj fachowcami z Poznania i tak, jak wspomniałem jest to 

świadczenie nielimitowane, czyli niezależnie od ilości pacjentek fundusz tutaj płaci. Natomiast też 

Państwo wiecie, z doniesień medialnych, że ten pakiet nie za bardzo na razie dobrze funkcjonuje. 

Ja tutaj widzę, w przyszłości, jeżeli uda się poprawić te błędy, które występują, szczególnie 

środowisko medyczne, ale też zarządzających szpitalami, jeśli to zostanie wyeliminowane. 

To, co jest najważniejsza zaletą tego funduszu, czyli nielimitowanie świadczeń w tym zakresie, 

czyli tak jak porody. Jeśli nie będzie tych wszystkich ograniczeń, które są na dzień dzisiejszy, 

które właściwie uniemożliwiają rozliczenia tych pacjentów onkologicznych, to właściwie 80% 

pacjentów szpitale z tego powodu nie można rozliczać z pakietu onkologicznego, czyli jakby nie 

mają przychodów. Jeśli to wszystko zostanie usunięte, to na pewno będzie duża szansa też również 

dla Szpitala w Jarocinie. Jeśli chodzi o ograniczenia kosztów to też jest temat często podnoszony 

i na spotkaniach ze związkami zawodowymi, ale też w mediach. Tutaj idę w kierunku zmniejszenie 

wynagrodzeń kadry lekarskiej, szczególnie kadry kierowniczej, właściwie o to rozmowy, jeśli 

chodzi z kadrą kierowniczą, mam ze sobą, tutaj udało się znaleźć pewne ograniczenia kosztów, 

to też jest na razie bardziej symboliczne, ale to też jest ograniczenie etatów, które generuje 

dodatkowe środki, które jakby mogą poprawić sytuację finansową, a tylko w ten sposób jesteśmy 

w stanie wygenerować dodatkowe pieniądze na podwyżki. Jeśli chodzi o plany inwestycyjne, to na 

początku kwietnia ogłosimy przetarg na dokumentację związaną z dostosowaniem Szpitala, 

do roku, w którym musimy dostosować Szpital, do końca roku 2016. Mam tu na myśli w pierwszej 

kolejności chcemy realizować, bo to będzie realizacja etapowa, ale projekt oczywiście będzie 

kompleksowy, oddział ginekologii i położnictwa, jego lokalizacja będzie na pierwszym piętrze, 

czyli po dawnym oddziale chirurgicznym i po dawnym RTG. Tutaj, czemu akurat na pierwszy rzut 

pójdzie ten oddział? Z uwagi na to, że z jednej strony mamy tutaj świadomość, że ten standard 

przebywania na naszym oddziale też warunkuje ilość pacjentek, a szczególnym w świetle tego, 

że to są świadczenia nielimitowane, czyli tutaj jakby możemy stricte podchodzić do tego z, wiem, 

że dla niektórych nielubiana forma, ale biznesowo, bo tutaj im więcej pacjentek, tym większy 

przychód. To jest pierwsze piętro starego budynku, ginekologia, położnictwo i noworodki. 

Jeśli chodzi o ostatnie piętro chcemy, żeby to było oddział chorób wewnętrznych, na jednym 

piętrze, ale na większym piętrze w stosunku do tego, co jest w chwili obecnej. Jeśli chodzi o drugą 

część Szpitala, ten budynek, w którym zlokalizowanym jest oddział chorób wewnętrznych 

z łóżkami kardiologicznymi, to na parterze byłaby stacja dializ i pracownia endoskopii, na 

pierwszym piętrze oddział dziecięcy. Tutaj wymieniłem te oddziały, które jakby funkcjonują 

w ramach Szpitala, bo w pierwszej kolejności powinniśmy się zająć tym, czym dysponujemy 

i w jakim zakresie posiadamy kontrakty, ale tutaj przy takim rozmieszczeniu oddziałów jest wtedy 

szansa, że drugie piętro też tego starego skrzydła Szpitala, ale tego dłuższego, będzie możliwość 

jakby dostosowania do nowego zakresu, o który będziemy walczyć w Funduszu. 

Tutaj w materiałach, które Państwu przekazałem jest, to może być zakład opiekuńczo-leczniczy, 

może to być oddział paliatywny. To właściwie tyle, jeżeli Państwo macie pytania to proszę.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję ślicznie Panu Prezesowi, czy ze 

strony Państwa radnych są do Pana Prezesa pytania?  

 

Radna B. Włodarczyk – Panie Przewodniczący, ja chciałbym się dowiedzieć, bo bardzo 

obiecująco Pan Prezes mówi odnośnie o przyszłości. Kiedy ewentualnie te kroki, posunięcia będą 

czynione? Bo widzę, że tutaj w przyszłości ma być właśnie na tym drugim piętrze zakład 
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opiekuńczo-leczniczy lub paliatywny, dalej ma być stacja dializ na niskim parterze. Kiedy to się 

ewentualnie ziści? 

 

Pan Marcin Jantas Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – jeśli chodzi o stację dializ 

to jest o tyle, że tak to określę, prostsza sprawa, że stację dializ chcemy uruchomić nie w ramach 

Spółki szpital Powiatowy w Jarocinie, czyli tylko w ramach firmy zewnętrznej, czyli tak jak to 

chociażby funkcjonuje w Pleszewie. Jakie są plusy takiego rozwiązania? Nie musimy ponosić 

kosztów związanych z dostosowaniem Szpitala do tego rodzaju działalności, nie musimy ponosić 

kosztów związanych z zakupem urządzeń celem uruchomienia stacji dializ, nie musimy też 

zapewniać hematologów czy internistów, którzy też w ostatnim czasie są dopuszczeni do pracy 

w stacji dializ. To też jest oczywiście transport, za który też świadczeniodawca odpowiada. 

Natomiast to wszystko by brała na siebie firma zewnętrzna. Natomiast pomimo tego, że to jest też 

z punktu widzenia Szpitala ważne, że jeśli byśmy mieli tą stację dializ, to też firma, 

która dysponowałaby lekarzami, hematologami, podjęlibyśmy w tym zakresie współpracę. 

Polegałaby na tym, że mielibyśmy bezpłatne konsultacje tych specjalistów. Natomiast 

najważniejszy czynnik z punktu widzenia spółki to jest oczywiście, że to nie byłaby usługa 

nieodpłatna, tylko polegałoby to na umowie dzierżawy tej części Szpitala, czyli firma zewnętrzna 

musiałaby ponosić koszty wynajmu tych pomieszczeń. Rozmowy prowadzimy już od prawie roku. 

W ciągu tego roku zmieniła się lokalizacja, bo tutaj najważniejszą dla nas kwestią było 

wprowadzenie tej stacji dializ nie zaburzyło nam tego, co jest dla nas najważniejsze, czyli planów 

dostosowania Szpitala w pozostałych zakresach, którymi dysponujemy do tych wymagań, które 

musimy spełnić do końca 2016 roku. Ta lokalizacja, która tutaj została zaproponowana ona 

w ostatnim czasie została zmieniona, ona wstępnie została zaakceptowana przez firmę zewnętrzną. 

Teraz oczekujemy propozycji finansowych, jakie byłby koszty tej dzierżawy. Pomimo tego, 

że to jest tak ważne z punktu widzenia mieszkańców powiatu, żeby ta stacja dializ funkcjonowała, 

ale z punktu widzenia spółki i mojej odpowiedzialności, jako Prezesa Zarządu to też jest oczywiście 

kwestia, ile spółka będzie miała przychodów z tej działalności, żeby tutaj nie było zarzutów 

o niegospodarność. Natomiast, jeśli chodzi o ten drugi zakres, czyli zakład opiekuńczo-leczniczy 

czy zakład opiekuńczo-leczniczy i oddział paliatywny, to tutaj, powiem w ten sposób, my mamy 

umowy z NFZ do końca 2016 roku, to są umowy 5-letnie, czyli jakby one obowiązują od 5 lat, one, 

co prawda wartościowo się mogą zmieniać na przełomie każdego roku, bo to jest to, co nazywamy 

negocjacjami, które się odbywają z końcem każdego roku, gdzie fundusz może zwiększyć, 

zmniejszyć te kontrakty. Sama umowa jest na 5 lat, więc tutaj ta umowa kończy się z końcem 

2016 roku i to będzie ten etap, gdzie, z tych informacji, które posiadam, teraz fundusz będzie 

przeprowadzał konkursy i podpisywał umowy na okresy 10-letnie. To jest ten etap, gdzie najłatwiej 

pozyskać kontrakt w dodatkowym zakresie, bo w trakcie tych umów, które mamy podpisane, 

pozyskanie kontraktu w jakimś dodatkowym zakresie to właściwe graniczy z cudem. 

 

Radna B. Włodarczyk – Panie Prezesie, a w czym może pomóc powiat, jeśli chodzi o jednostkę, 

jeśli chodzi o następny kontrakt, od 2016? Jeszcze jedno pytanie odnośnie dializy, bo Pan, 

o ile sobie przypominam pierwsze nasze spotkanie, pytałam o diabetologa i wtedy powiedział Pan, 

że na terenie Szpitala jest ktoś taki, jest jakaś pani doktor, ale, że będziecie się starać również 

o kontrakt w ramach NFZ na lekarza diabetologa. Jak ta sprawa jest dalej posunięta? 

 

Pan Marcin Jantas Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – Szanowni Państwo, 

jeśli chodzi o lekarza diabetologa to oczywiście nadal tak jest, że dysponujemy tutaj Panią doktor 

nauk medycznych Hanną Byk, która pełni pracę w Szpitalu od środy do piątku. Natomiast, jeśli 

chodzi o poradnię to przeprowadziłem kilka rozmów z Panią Dyrektor NFZ, ostatnio ustalenie było, 

żeby to sformalizować pisemnie, czekamy za odpowiedzią, w jakim terminie możliwa byłaby do 

uruchomienia taka poradnia. Natomiast, jeśli chodzi tutaj o wsparcie powiatu, z punktu widzenia, 
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właściwie od stycznia 2017 roku i tych nowych kontraktów, to powiem tak, w roku obecnym, 

czyli 2015 będą prowadzone prace, tutaj są takie zapewnienia, ale chyba jeszcze się nie rozpoczęły 

te prace, nad tzw. „mapą potrzeb zdrowotnych”. To jest taki dokument, który z jednej strony ma 

być brany pod uwagę przez województwo z punktu widzenia rozdzielania środków, 

czyli dofinansowań unijnych, z drugiej strony to też ma być taka mapa, gdzie, co, jak powinno 

funkcjonować. Właściwie od roku 2017, bo już tutaj nikt w zakresie umów aktualnych tutaj nie 

będzie zmieniał, natomiast, powiem tak, „mapa potrzeb zdrowotnych” tak, jak wspomniałem jest 

potrzebna. Natomiast tutaj my zauważamy jako dyrektorzy szpitali, że za bardzo tutaj jakby te 

pracy chyba jeszcze nawet nie zostały rozpoczęte, chociaż tutaj zapewnienia były różne i to ze 

szczebla takiego krajowego i wojewódzkiego. Na pewno, jeśli te prace ruszą, tam są 

przedstawiciele różnych organów, czy to wojewody, czy marszałka, czy powiatów, czy związków 

pracodawców, więc tutaj to będzie takie strategiczne, żeby włączyć się w te prace, oczywiście może 

nie bezpośrednio, bo tych przedstawicieli będzie określona liczba, ale po przez przedstawicieli, 

czyli jak będzie przedstawiciel powiatów, to oczywiście przez tego przedstawiciela powiatów. 

Ja się tylko boję, że w tym roku są wybory parlamentarne, więc myślę, że tak chyba po wyborach 

ruszą te prace bardziej intensywnie, przed wyborami to pewnie z uwagi na to, że to jest dokument, 

który może też w jakimś zakresie naruszać pewne działalności w pewnych zakresach, to może to 

nie być rok dobry wyborczy dla takich typu pomysłów.  

 

Radna B. Włodarczyk – ja w nawiązaniu do tego, co przed parom minutami Pan powiedział 

odnośnie środków, jakie przysparzają porody dla jarocińskiej jednostki. Proszę pamiętać, że oprócz 

dzieciątek, z czego się cieszymy wszyscy, są też ludzie starsi, którym należy się odpowiednia 

opieka i o czym się mówi od szczebla centralnego, bo przecie niedawno Pani Premier wyrażała 

problem dla seniorów. Jeżeli tylko będzie możliwe to uważam, że należy tego problemu nie 

przegapić. Dziękuję.  

 

Radny J. Szczerbań – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, zaproszeni goście, Panie 

Prezesie, to, co Pani radna wspomniała, to, co ja zauważyłem, od kilku lat są takie trzy największe 

problemy zdrowotne w naszym rejonie. Faktycznie nie jesteśmy przygotowani, nasz służba 

zdrowia, chodzi o Szpital, na ludzi starych i schorowanych. Tu Szpital w obecnym wydaniu jest 

bezsilny, przywozi się, dwa dni i nie ma. Jakie to są zagrożenia? Niestety choroby cywilizacyjne, 

wylewy, druga rzecz ludzie w wieku starszym, których niestety nam nie będzie maleć, tylko nam 

ich przybywa, bo proszę popatrzeć młodych nie ma, młodzi wyjeżdżają za chlebem. Teraz została 

jeszcze ta trzecia działka, to, co jest moim oczkiem, to jest kardiologia. Młodego człowieka 

pochowaliśmy, 42 lata, pół godziny i chłopa nie ma, zawał tak potężny. Teraz zapytanie, Panie 

Prezesie, na ile szanse? Bo jeżeli do 2016 nic nie możemy zrobić, żeby otworzyć tą poradnię 

kardiologiczną, jeżeli jest to niemożność to na ile nam służy pomocą pod tym działem właśnie 

w kardiologii Pleszew? Dziękuję.  

 

Pan Marcin Jantas Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – Szanowni Państwo, ja tak 

na wstępnie, nawiązując do wypowiedzi Pani radnej i tutaj Pana radnego, oczywiście skupiamy się 

na tych kwestiach finansowych, bo tutaj nawiązałem do tego sporu zbiorowego, przychody, koszty 

itd., natomiast mamy taką świadomość, że przede wszystkim Szpital ma leczyć i dobrze leczyć 

i najlepiej by było, gdyby ten zakres działalności był jak najszerszy czy to zarówno, jeśli chodzi 

o oddziały szpitala jak i poradnie. Natomiast tak, jak wspomniałem, tu jest właśnie ta ważna 

kwestia, żeby dobrze się przygotować do końcówki tego roku 2016, gdzie te umowy wszystkie 

będą się kończyć i będzie nowe kontraktowanie, wtedy jest największa możliwość pozyskania 

dodatkowych kontraktów w dodatkowych zakresach, jakby to jest jedna kwestia. Druga kwestia to 

oczywiście to nie jest tylko to, że będziemy mieli oddział, najważniejsi są ludzie, lekarze, 

pielęgniarki, celem nie ma być samym w sobie stworzenie oddziału, tylko my musimy wiedzieć, 
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że mamy dobrych fachowców, którzy jak gdyby gwarantują sukces takiemu oddziałowi. Tutaj 

znowu wracamy, najważniejszy jest człowiek, na przykładzie tutaj Pani diabetolog, uzyskaliśmy 

najpierw dobrego fachowca, a wtedy staramy się o kontrakt. Natomiast, jeżeli chodzi o te choroby 

kardiologiczne to też, Szanowni Państwo, 1/3 procedur, nie chcę mówić pacjentów, bo to jest tutaj 

z punktu widzenia jakby przychodów, 1/3 oddziału chorób wewnętrznych z łóżkami 

kardiologicznymi to są pacjenci kardiologiczni, więc tutaj jakby to, że nie ma oddziału 

kardiologicznego nie znaczy, że też tego zakresu świadczeń nie udzielamy. Natomiast, jeśli chodzi 

o Pleszew to nie uciekniemy od tych spraw finansowych, pracownia hemodynamiki, bo to też 

trzeba podkreślić, że tutaj w Jarocinie nigdy nie było pracowni hemodynamiki, pracownia 

hemodynamiki, która funkcjonuje w ramach szpitala w Pleszewie to też są świadczenia 

nielimitowane, więcby powiedział, że tacy pacjenci, którzy trafiają najczęściej bezpośrednio 

z zespołu ratownictwa medycznego, bo tutaj też to chciałem podkreślić, że nasze karetki są 

wyposażone w urządzenia lekarskie. Od razu pacjent jest podłączany, jest przesyłane EKG tego 

pacjenta to pracowni hemodynamiki, ale jeśli jest podejrzenie zawału, jeśli jest ta diagnoza 

medyczna, że jest zawał, potwierdzona medycznie pewnymi czynnikami, to ten pacjent od razu 

trafia do pracowni hemodynamiki do Pleszewa, bez tutaj udziału w Jarocinie. Jeśli jest podejrzenie 

to wówczas ma wykonywane dodatkowe badania na SOR, które wskazują czy nastąpił zawał 

i wtedy jest też transportowany do Pleszewa.  

 

P. L. Kalinowska, Dyrektor PPP w Jarocinie – my o wielu lat widzimy wielką potrzebę pomocy 

psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, ponieważ, o ile dobrze pamiętam, od 

około 10 lat taka poradnia dla dzieci i młodzieży na terenie. Czy Państwo widzicie możliwość przy 

nowym rozdaniu kontraktów, aby taką poradnię pomocy zdrowia psychicznego dla dzieci 

i młodzieży na terenie Szpitala czy powiatu utworzyć?  

 

Pan Marcin Jantas Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – Szanowni Państwo, 

jeśli chodzi o poradnię, to jest o tyle prostsza sprawa w stosunku do oddziałów, że nie trzeba 

potężnych nakładów finansowych, żeby wystartować w konkursie. Bo tutaj też musicie Państwo 

mieć świadomość, że jeśli nie posiadamy jakiegoś zakresu działalności, zakład opiekuńczo-

leczniczy czy oddział paliatywny, my startując do konkursu musimy wykazać jakby, 

że dysponujemy i fachowcami, lekarzami i sprzętem, który jest wymagany i oczywiście całymi 

pomieszczeniami wymaganymi. Tutaj to jest też problem, bolączka jakby finansowania inwestycji 

w służbie zdrowia, że trzeba najpierw ponieść nakłady finansowe, chociaż się nie ma gwarancji, 

że się dostanie kontrakt. Tutaj ta sytuacja jest dla nas o tyle trudna, że jeśli chodzi o dodatkowe 

działalności musimy najpierw zainwestować nie mając gwarancji, że otrzymamy kontrakt. 

Natomiast, jeśli chodzi o poradnię to oczywiście też są wymogi dotyczące specjalistów, też są 

wymogi dotyczące lokalu, sprzętu, tylko, że oczywiście, jeśli chodzi o lokal, o pomieszczenia, jeśli 

chodzi o urządzenia, to nie wymaga nakładów idących w setki tysięcy czy miliony złotych, 

więc tutaj jest bardziej kwestia, tym wąskim gardłem jest pozyskanie odpowiedniej klasy fachowca, 

specjalisty. Jeśli faktycznie jest taka potrzeba, jest na pewno, to jest kwestia jakby przeprowadzenia 

teraz rozmów już w chwili obecnej pozyskania tego typu specjalistów i wystartowania w konkursie.  

 

Radny L. Bajda – jeśli można, zadam takie krótkie pytanie, połączenie się Szpitala jarocińskiego 

ze szpitalem w Środzie miało dać dużą szansę dla perspektywy rozwoju, dla usprawnienia opieki 

zdrowotnej, jak daleko ta sprawa jest sfinalizowana, kiedy będzie? Dziękuję. 

 

Pan Marcin Jantas Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – Szanowni Państwo, 

ja tutaj zamierzenie w tej mojej wypowiedzi tego wątku nie poruszałem, z uwagi na to, nie, że jakby 

ten pomysł nie jest analizowany. 
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Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – Panie Prezesie, to jest sprawa na odrębną 

sesję, w dwóch zdaniach.  

 

Pan Marcin Jantas Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – jesteśmy na etapie analizy 

szczegółowego określenia kosztów zarówno jednego jak i drugiego szpitala, tych informacji, bo to 

muszą być z jednego i drugiego szpitala, czyli zobowiązania, koszty z wyszczególnieniem na 

oddziały, koszty pracownicze, regulaminy wynagrodzeń, to są sprawy prawne, tych zagadnień 

naprawdę jest mnóstwo, tak, więc na chwilę obecną, ani żadne decyzje nie zostały nie podjęte, 

z resztą nie mogły być podjęte, ale nawet jeszcze nie przebrnęliśmy przez ten etap analityczny, 

jeśli on zostanie zakończony to przedstawię.  

 

Radny P. Franczak – Panie Prezesie, w kontekście tych dokumentów, które otrzymaliśmy wynika, 

że 6 marca tak de facto minęła rocznica rozpoczęcia tego sporu zbiorowego. Jakie Pan widzi 

perspektywy dalsze w kontekście rozwiązania tego sporu ze względu na to, że sytuacja konfliktowa 

raczej nie służy atmosferze pracy itd. mógłby Pan ewentualnie odnieść się do tego? 

 

Pan Marcin Jantas Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – Szanowny Panie radny, 

Szanowni Państwo, praca w służbie zdrowia jest obarczona wielki stresem i to mówię tu przede 

wszystkim o pielęgniarkach, o lekarzach, tutaj z punktu widzenia walki o zdrowia i życie ludzkie, 

ale też jest obarczona wielkim stresem i odpowiedzialnością zarządzających tego typu placówkami, 

szczególnie, jeśli to jest w formie spółki, bo ta odpowiedzialność jest jeszcze większa niż dyrektora. 

Tutaj jedną z takich głównych sytuacji stresowych to jest właśnie taka sytuacja, że pewne grupy 

zawodowe słabo zarabiają, wiele może mieć to konsekwencji, teraz to został jakby uzewnętrznione 

sporem zbiorowym. Natomiast też, Szanowni Państwo, żebyście mieli świadomość, że to jest 

sytuacja, która właściwie teraz przelewa się przez wszystkie szpitale w Polsce. My, co prawda 

mamy już duży skład sporu zbiorowego, natomiast teraz właściwie organizacje związkowe 

pielęgniarek i położnych wchodzą w spory zbiorowe praktycznie z wszystkimi dyrekcjami szpitali. 

Tu i tak bym powiedział, oczekiwania naszych pracowników to one zostały sformalizowane na 

poziomie tych 400 zł brutto, natomiast takie postulaty krajowe to jest 1500 zł brutto. Natomiast 

tutaj nie chodzi tylko o kwestie finansowe, bo to też chodzi o kwestie związane, tak, 

jak wielokrotnie Państwu mówiłem, że średnia wieku lekarzy jest bardzo wysoka, nie ma młodych, 

zbyt mała ilość lekarzy wchodzi na rynek, ale to samo dotyczy pielęgniarek. Tuta tej sytuacji tez nie 

pomogło zlikwidowanie liceów pielęgniarskich. Teraz, żeby zostać pielęgniarką trzeba minimum 

3 lata licencjat skończyć, najlepiej jeszcze 2-letnie, żeby zostać magistrem. Tuta powiem tak, 

patrząc z punktu widzenia dnia dzisiejszego i tych 400 zł brutto do podstawy to nie wróży dobrze 

szybkiemu zakończeniu tego sporowi zbiorowemu, natomiast też trzeba liczyć na kompromis, 

bo tutaj powinny być miejsca pracy i takie też jest stanowisko organizacji związkowych. Natomiast 

ja tu w rozmowach pewne rzeczy należą do mnie, do moich obowiązków, typu ograniczenie 

kosztów w pewnych zakresach, ale jest też wiele takich czynników, gdzie organizacje związkowe 

mogłyby walczyć, ale to już wtedy na szczeblu krajowym. To są pewna wymagania, które jakby nie 

podnoszą bezpieczeństwa pacjenta, a generują potężne koszty dla szpitali, albo, jeśli podnoszą 

nawet to bezpieczeństwo, to one są niewspółmierne to poniesionych kosztów, czyli te same 

pieniądze zainwestowane w innym zakresie by o wiele bardziej zwiększyły bezpieczeństwo. 

Najlepszym przykładem jest to, co wielokrotnie powtarzałem, ta druga nitka anestezjologiczna, 

od 1998 roku funkcjonował drugi lekarz pod telefonem, natomiast teraz jest wymagany 

w lokalizacji, to generuje prawie 0,5 mln kosztów rocznie więcej, to właściwie bez dodatkowych 

przychodów, bo stanowisko NFZ jest takie, że ten wymóg właściwie to był od 1998 roku, tylko 

teraz tak został zinterpretowany. Więc tutaj też rola związków zawodowych, żeby pewne takie 

rzeczy, które nawet mając świadomość, że my jesteśmy bogatym kraje, trudno oczekiwać nagle 

zwiększonych kontraktów rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu procent, ale żeby, chociaż w ramach 
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tych samych środków pieniężnych po prostu inaczej to przeanalizować ten system służby zdrowia, 

żeby ograniczyć koszty funkcjonowania szpitali. Kolejny taki przykład, dodatkowe ubezpieczenia 

medyczne, które w przypadku, gdzie jest właściwe PZU monopolistą, spowoduje znowu 

zwiększenie o 200-300 tysięcy o 1 stycznia 2016 roku kosztów funkcjonowania szpitali.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy są pytania ze strony Państwa 

radnych? Nie widzę. Dziękuję Panu Prezesowi. Ten temat będzie wracał, Przewodniczący Komisji 

Zdrowia mówi, że jeszcze w kwietniu będzie osobna komisja poświęcona tylko i wyłącznie 

Szpitalowi. Ja zachęcam do udziału w tej komisji również radnych, którzy nie są członkami tej 

komisji, ale wszystkie osoby zainteresowane, komisje są również otwarte, także tam będzie te 

kwestie jeszcze raz omawiać. Bardzo dziękuję informację. Ja tylko chcę Państwo powiedzieć, że na 

moje ręce i ręce Pana Starosty również, wpłynęła skarga, treści nie chcę tu przekazywać, jeżeli ktoś 

chciałby się z tym pismem zapoznać to w Biurze Rady służymy. Jest to skarga na funkcjonowanie 

Szpitala Powiatowego w Jarocinie, w szczególności działalność przyszpitalnego prosektorium oraz 

bezczynności dyrekcji Szpitala. Ta spraw opisywana szeroko w jarocińskich gazetach dotycząca tej  

pomyłki dotyczącej pochówku. Ja ogłaszam półgodzinną przerwę.  

 

 

Po przerwie 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – Szanowni Państwo, wznawiam obrady 

VI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego po przerwie, stwierdzam, że na sali jest wystarczająca ilość 

radnych, aby podejmować prawomocne decyzje.  

 

Ad. pkt. 6. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – informacja o działalności Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie. Informacja została przekazana Państwu Radnym w formie 

pisemnej w informacjach sesyjnych. Zgodnie z planem pracy Rady, nie będzie prezentowana na 

dzisiejszej sesji. Na sali jest Pan Dyrektor Marek Sobczak, Dyrektor ZSP Nr 1, jeżeli są ze strony 

Państwa radnych do Pana Dyrektora w kwestii informacji zamieszczonych w materiałach sesyjnych 

to bardzo proszę.  

Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Radny T. Grobelny – ja w woli uzupełnienia tylko ewentualnie chciałbym wszystkich zapoznać 

z tą informację taką, że jestem też członkiem Komisji Edukacji, byliśmy, odwiedziliśmy ZSP Nr 1, 

Pan Dyrektor szeroko nam omówił ofertę edukacyjną ZSP Nr 1, profile poszczególnych klas. 

Cieszy nas to, że zapowiedział również to, że w przyszłym roku będzie nowy kierunek 

mechatronika. Jest to bardzo kierunek na czasie i mile widziany w przemyśle i w gospodarce, 

w związku z tym, z zatrudnieniem takich absolwentów nie będzie problemów. Byliśmy, 

obejrzeliśmy całą szkołę, zaczęliśmy od auli, gdzie były jeszcze wystawy po drzwiach otwartych 

szkoły, żeśmy się zapoznali. Członkowie Komisji razem z Panem dyrektorem pod jego 

przewodnictwem zapoznali się z bazą lokalową całej szkoły. Trzeba przyznać, że tam 

mankamentem jest brak takiego boiska sportowego. ZSP Nr 2 posiada piękne boisko, piękną też 

salę, tu sala też jest, ale boiska jako takiego nie. Zastanowimy się, kiedy obejrzymy wszystkie 

placówki oświatowe i wtedy priorytety jakieś ustanowimy i wtedy razem z Komisjami i z Zarządem 

usiądziemy nad tematem, zobaczymy w kolejności, jakiej byśmy te inwestycje podjęli. W tej chwili 

nie możemy nic na te temat powiedzieć. Takim też wnioskiem, żeśmy zakończyli naszą wizytę 

w ZSP Nr 1. Dziękujemy Panu Dyrektorowi za udostępnienie placówki i oprowadzenie po niej 

i przedstawienie tej oferty edukacyjnej. Dziękuję Panie Przewodniczący.  
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Radny J. Szczerbań – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, ja z tej innej, bardzo 

ważnej strony, chodzi o rekolekcje. Chciałem tutaj siedzącym dyrektorom podziękować za 

przygotowanie, za obecność nauczycieli w czasie rekolekcji. To jest ważne, bo kilka tysięcy 

młodzieży uczestniczy i do tej pory prawie wszystkie szkoły, wiem, że ZSP Nr 1 ma tradycyjne 

w Wielkim Tygodniu rekolekcje. Panie Dyrektorze, też bym prosił podziękować ojcu Joelowi, 

proboszczowi za parking, co nam pożycza. Tam samo, druga rzecz, kościół, co zawsze nam służy, 

bo Franciszkanie to tak naprawdę, muszę wam powiedzieć, nigdy nie ma z nimi problemu, także 

podziękować ojcom. Jeszcze jedna rzecz tylko dodam, poza tematem wprawdzie, byłem na mszy 

świętej u Franciszkanów, akcja embargo, Franciszkanie jabłka zakupili i parafianom rozdawali, 

żeby rolnikom coś pomóc. Widzicie, to jest taka ostoja też patriotyzmu. Za to też Państwu 

Dyrektorom dziękuję, bo Tarce już mają rekolekcje za sobą, Panie Dyrektorze dziękuję za 

przygotowanie i że nauczyciele byli, później ZSP Nr 2 też, bo miałem przyjemność chodzić, liceum 

tak samo, teraz nam zostanie jeszcze jedna to tu zostawiam Panu Dyrektorowi. Chcę tylko 

powiedzieć wszystkim obecnym, piękne świadectwo młodzi ludzie dali, bo się zawsze mówi, że 

młody człowiek nie jest, nie prawda, szkoła pod tym względem wychowuje na wskroś, bo i intelekt 

i duch. Dziękuję bardzo. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję.  

 

Ad. pkt. 7. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – sprawozdanie z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Informacja została przekazana Państwu Radnym w formie 

pisemnej w informacjach sesyjnych. Zgodnie z planem pracy Rady, nie będzie prezentowana na 

dzisiejszej sesji. Jeżeli są ze strony Państwa radnych pytania do informacji do Pana Przemysława 

Masłowskiego, który jest na sali, bardo proszę.  

Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Radny L. Bajda – może bezpośrednio pytania nie, bo żeśmy mieli okazję porozmawiać i wyjaśnić 

wiele problemów, rzecz tego typu, że zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej, z moją osobą oraz tu 

kolegą Mateuszem, był obecny na terenie PCPR i tam żeśmy przeprowadzali kontrolę Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Co nas najbardziej nurtuje, że jest bardzo duża ilość 

spraw orzekania 230 wniosków rocznie, przy czym 2115 jest wydanych orzeczeń, to tam wynika 

z różnicy, że albo się ktoś nie stawił, albo inne jeszcze czynniki. Pieniążki praktycznie kończą się 

albo w kwietniu, albo w czerwcu, albo w lipcu i później mamy okres martwy, jak gdyby ten zespół 

wtedy ma ograniczone możliwości działania. Jak również zastawialiśmy się też nad tym, ja się 

zastanawiam nadal, że jaka jest możliwość ewentualnie wydłużania wydania świadczeń, bo tam jest 

albo na 2 lata, albo 3 lata, na rok czasu, żeby może troszeczkę ta kolejka się zmniejszyła i ilość 

oczekujących. Resztę szczegółowych spraw, takich już bardzo, bardzo dokładnych to sobie 

wyjaśniliśmy na komisji, więc nie chciałbym się już rozwodzić, bo mamy jasność sprawy. 

Dziękuję. 

 

Radny J. Szczerbań – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, bo też w woli jeszcze 

dopowiedzenia, bo w ramach Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych wysłuchaliśmy petenta z 

Gminy Jarocin. Chodzi o to, że ten problem, który się pojawił, chodzi o wydawanie kart dla osób 

niepełnosprawnych, chodzi o bezpłatne postoje. Podejrzewam i uczulam Państwa, że ten problem 

dopiero wyjdzie, bo jeżeli odgórnie dano bubel, że z 400 iluś tysięcy ma być w salki makro 100 iluś 

tysięcy. Ja też tego nie rozumiem, tylko proszę zobaczyć, jak to działa, że jest karta wydana na czas 

bezterminowy i ta karta traci ważność z dniem 1 lipca i od nowa ma się orzekać. Nas tutaj, nasze 

komisje, czego dowodem było, że Pana orzekli, ma problem, bo są wytyczne, kiedy, na jakich 
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zasadach ta nowa karta osoby niepełnosprawnej ma być wydana i teraz wszystkim wiadomo można 

sobie wyobrazić, co ci urzędnicy mogą uczuć. Tylko zobaczcie, bubel od góry, że jak nie wiadomo, 

o co chodzi, chodzi o pieniądze, szczególnie w dużych miastach, bo tych miejsc parkingowych jest 

niewiele, znowu się robi kosztem najuboższych. Ja się cieszę, że ten Pan był u nas, bo muszę 

powiedzieć, że sam nawet o tym problemie nie widziałem, dała Komisja Zdrowia czas na 

wyjaśnienie, ale proszę Państwa, tylko mogliśmy wyrazy współczucie, bo nie ten adres, to jest 

Warszawa, ale też myślę sobie, że jako Komisja taki apel damy, żeby ta Warszawa jednak sobie 

przemyślała, pieniądze, pieniądze, a nie kosztem najuboższych. Dziękuję bardzo.  

 

Ad. pkt. 8. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – informacja dotycząca sytuacji w zakresie 

zagrożeń przeciw powodziowych na terenie powiatu. Informacja została przekazana Państwu 

Radnym w formie pisemnej w informacjach sesyjnych. Zgodnie z planem pracy Rady, nie będzie 

prezentowana na dzisiejszej sesji. Jest na sali Pan Dyrektor Sławomir Frydryszak, jest Pan Dyrektor 

Regulski. Jeżeli ze strony Państwa radnych są do tych Panów pytania dotyczące zagrożeń, to bardzo 

proszę. Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Radny L. Bajda – Panie Przewodniczący, ja bym może szerzej się odniósł do zagadnienia, bowiem 

informację mieliśmy szczegółowo prezentować na Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady 

Powiatu. Wcześniej Komisja Rolnictwa miała posiedzenie wyjazdowe w Gminie Żerków, po to, 

aby zapoznać się z aktualną sytuacją powodziową i pomimo, że nie ma aktualnie zagrożeń, że jest 

niski stan wód w strefie stanów niskich ewentualnie w strefie stanów średnich u biegu Prosny 

i Warty, więc nie ma zagrożeń. Na rzece Lutyni również jest tylko okresowe wahanie. Niemniej 

jednak przyglądaliśmy się tym urządzeniom z tego powodu, że jeżeli zacznie się coś dziać i poziom 

wód wzrośnie to wtedy może być za późno. Sprawa dotyczy, między innymi jest skierowany 

wniosek Komisji do Zarządu Powiatu, że lewa strona Prosny przesuwa się w kierunku Komorze 

Przybysławskie i stosunkowo bliziutko znajduje się już wału przeciwpowodziowego. Ja wiem, że tu 

występują tzw. zjawisko coriolisa, czyli odchylania biegu rzek przeciwnie do kierunku obrotu kuli 

ziemskiej. Niemniej jednak wniosek był skierowany, aby do wojewody i do marszałka udać się 

z problemem, póki nie jest za późno i póki się aktualnie nic nie dzieje, żeby tą lewą stronę Prosny 

umacniać do tego stopnia, że albo po przez palisady, albo nawet po przez umocnienia betonowe, 

a to tym bardziej, że przy dużym przesunięciu się lewego brzegu rzeki Prosny w granicach 5-6 lat 

do wałów powodziowych ta rzeka może spokojnie dotrzeć i wtedy będzie naprawdę niebezpiecznie, 

stąd takie wyprzedzające nasze stanowisko i działanie Komisji. Żartem mogę powiedzieć, 

że troszeczkę nam powiatu ubywa, bo rzeka zmienia swój bieg, jak gdyby w sposób naturalny, a nie 

geodezyjny, przesuwa tą granicę i to tak wygląda. Komisja również problemem się zainteresowała, 

tym bardziej, że odwiedziliśmy magazyn przeciwpowodziowy OSP w Komorzu Przybysławskim, 

oceniliśmy materiał i sprzęt. Stwierdzamy, że tam koniecznie i to nawet w trybie pilny jest 

potrzebny namiot termiczny, stosowny wniosek oraz załącznik, co to za namiot 

przeciwpowodziowy ma być, o jakich parametrach techniczny, został przekazany również do 

Zarządu Powiatu. Tyle, że tu kolega Andrzej Szlachetka jest bardzo zaangażowany w tą sprawę 

i myślę, że sobie będziemy jak najbardziej pomagać. Oczywiście kolejna sprawa, na którą 

zwróciliśmy też uwagę, jest sprecyzowany wniosek, że na stanu przeciwpowodziowe mają dwie 

rzeczy wpływ, między innymi naturalna retencja, czyli chłonność przez lasy, przez ewentualnie 

zarośla, przez małe zbiorniki wodne wody opadowej, bądź wody przepływającej, a z drugiej strony 

drożność rowów melioracyjnych i rowów przydrożnych. Stąd odnośnie rowów przydrożnych, 

żeśmy złożyli też stosowny wniosek teraz, a nie jak się coś będzie działo, aby zapewnić regularny 

przepływ wód z tego powodu, aby nie dochodziło do zatorów niepotrzebnych na miejscu spływu 

wód w odcinkach, a tym samym uważamy, że aktualnie nie ma zagrożeń przeciwpowodziowych. 

Jest sytuacja właściwa, ale na te trzy punkty bardzo by prosił, żeby zwrócić uwagę i niektóre 
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sprawy zapisane we wnioskach Komisji z 19 marca podejść w trybie pilnym. To tyle z mojej 

strony.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję za wyczerpującą informację, Pan 

Teodor, bardzo proszę.  

 

Radny T. Grobelny – ja tylko jedno zdanie, ja tylko chciałem dodać, że na terenie Gminy 

Jaraczewo powstał nowy zbiornik retencyjny. Jest to zbiornik o powierzchni 37,4 ha i wybudowano 

go w 2014 roku. W tej chwili on jest jeszcze nienapełniony, on jest pusty, jeśli Pan Regulski by mi 

mógł podpowiedzieć, co tam dalej, kiedy on będzie napełniony, kiedy zacznie się to napełnianie? 

Czy on musi tam jakoś się ustabilizować? Na ten temat gdyby Pan się ewentualnie wypowiedział, 

parę słów. Z ciekawości dodam, że oczywiście nasze koło wędkarskie chciało się zagospodarować 

tam i ryby wpuścić, ale niestety ekonomia ma swoje prawa, mimo tego, że zbiornik jest tuż pod 

Jaraczewem to Koło Wędkarskie Jaraczewo nie przejęło tego zbiornika, albo ekonomi 

spowodowała to, że Okręg Poznański większe pieniądze położył i Okręg Poznański przejmie ten 

zbiornik jako koło wędkarskie. Ale jeszcze wody nie ma, kiedy będzie woda?  

 

P. W. Regulski, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Jarocinie – 

eksploatację zbiornika rozpoczniemy po uzyskaniu decyzji wojewódzkiego nadzoru budowlanego 

na użytkowanie, szacujemy, że to się powinno odbyć w granicach koło 20 kwietnia, po uzyskaniu  

zgody na użytkowanie rozpoczniemy piętrzenie. Piętrzenie będzie to normalnego stanu wody i po 

tym eksploatacja tego zbiornika nastąpi dopiero w przyszłym roku, taka z prawdziwego zdarzenia. 

To, co Pan mówił, że wędkarze przejęli poznańscy to nie wynika z ekonomii, tylko, że to się 

znajduje w zlewni rzeki Obry, która nie została zakwalifikowana do tego rejonu kaliskiego tylko 

poznańskiego. W tej chwili zbiornik jest całkowicie wybudowany, tam znajduję tylko (…) zostało 

23 marca teraz w przetargu sprzedane, powinno być w ciągu tygodniu czy dwóch sprzątnięte i po 

uzyskaniu tej zgody na użytkowanie rozpoczniemy piętrzenie, mimo że przepływ jest i susza jest, 

nie będzie to bardzo szybko spiętrzone, ale myślę, jeżeli przyjdą jakieś opady albo coś to zbiornik 

zostanie napełniony w tym roku.   

 

Ad. pkt. 9. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu 

Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2015 r. 

 

Pan Przemysław Masłowski Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – 

przedstawił projekt uchwały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję, bardzo proszę o opinię komisji.  

 

P. J. Szczerbań – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 20 marca br. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, 

na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2015 r. 

 

P. J. Nicke – Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 25 marca br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które 
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przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane 

przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję, czy ze strony Państwa radnych są 

pytania? Nie widzę. W związku z powyższym, przejdziemy do przegłosowania. Kto z Państwa 

radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy 

ktoś jest „przeciw”? Nie widzę. Czy ktoś się „wstrzymał”? Nie widzę. Dziękuję. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr VI/55/15 

 

Ad. pkt. 10. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod 

firmą „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez 

Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – przedstawił projekt uchwały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję, bardzo proszę o opinię komisji.  

 

P. J. Szczerbań – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 20 marca br. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki pod firmą „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego 

wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów 

w Spółce. 

 

P. J. Nicke – Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 25 marca br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki pod firmą „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego 

wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów 

w Spółce. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję, czy ze strony Państwa radnych są 

pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym, proponuję przejść do 

przegłosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? 

Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest „przeciw”? Nie widzę. Czy ktoś się 

„wstrzymał”? Nie widzę. Dziękuję. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr VI/56/15 
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Ad. pkt. 11. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024.  

 

Pan Skarbnik Powiatu Jacek Jędrzejak – przedstawił projekt uchwały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję, bardzo proszę o opinię komisji. 

 

P. J. Szczerbań – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 20 marca br. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024. 

 

 P. J. Nicke – Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 25 marca br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję, czy ze strony Państwa radnych są 

pytania? Nie widzę. W związku z powyższym, przejdźmy do przegłosowania. Kto z Państwa 

radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy 

ktoś jest „przeciw”? Nie widzę. Czy ktoś się „wstrzymał”? Nie widzę. Dziękuję. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr VI/57/15 

 

Ad. pkt. 12. 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

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

 

Pan Skarbnik Powiatu Jacek Jędrzejak – przedstawił projekt uchwały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję, bardzo proszę o opinię komisji. 

 

Radny L. Bajda - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 19 marca br. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r. 

 

Radny M. Stolecki - Komisja Edukacji i Kultury na posiedzeniu w dniu 23 marca br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 

2015 r. 

 

P. J. Szczerbań – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 20 marca br. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r. 

 



 16 

P. J. Nicke – Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 25 marca br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 

2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję, czy ze strony Państwa radnych są 

pytania? Nie widzę. W związku z powyższym, proponuję przejsć do przegłosowania. Kto z Państwa 

radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy 

ktoś jest „przeciw”? Nie widzę. Czy ktoś się „wstrzymał”? Nie widzę. Dziękuję. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr VI/58/15 

 

Ad. pkt. 13. 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – między sesjami nie wpłynęła żadna 

interpelacja ani zapytanie ze strony radnych. Czy w tym momencie ze strony Państwa radnych jest 

takowa inicjatywa? Nie widze.  

 

Ad. pkt. 14. 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – wnioski i oświadczenia radnych. Nie 

widzę. Dziękuję. 

 

Ad. pkt. 15. 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – wolne głosy i wnioski. Bardzo proszę Pan 

radny Jan Szczerbań. 

 

Radny J. Szczerbań – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, to, co dzisiaj wszyscy 

słyszeliśmy, chciałem podziękować w szczególności tutaj na ręce Pana Wicestarosty, a w tamtej 

kadencji Pana Starosty Mikołaja Szymczaka, za dopilnowanie tej drogi „schetynówki”, na którą 

czekaliśmy naprawdę wiele lat, ale warto i muszę powiedzieć, że ta kolejna inwestycja została 

ochrzczona, już nie „szczerbaniówka”, tylko „super szczerbaniówka”, Panie Starosto, już mam 

„super szczerbaniówkę”. Pamiętam wtedy jak Pan Drzazga z Panią Naczelnik był i tutaj Pan 

Wicestarosta, ile bojów, i za ten trud każdemu z osobna, co się przyczynił do tego sukcesu dziękuję. 

Druga rzecz jeszcze tylko z ogłoszeń bym prosił gdzieś tam sobie, Państwo radni, w imieniu 

Komisji Zdrowia już dzisiaj zapraszam na spotkanie na temat tylko Szpitala, to jest 15 kwietnia 

godzina 14:00, przygotować sobie pytania, pytać śmiało, cokolwiek po to jest zgodnie z sugestią 

Pana Przewodniczącego, żeby całą dyskusja odbyła się w ramach Komisji. To jest 15 kwietnia 

godzina 14:00, zapraszam wszystkich, pok. 30 w Starostwie, zapraszam wszystkich radnych, już 

dzisiaj też media informuję, gdyby ktoś z innych gości to też drzwi są otwarte, także zapraszam. 

Jeszcze jedna rzecz, o tym już Komisję Zdrowia informuję, że my spotykamy się, tym razem 

będziemy gościć w Domu Dziecka w Górze, niniejszym później zawiadomimy. Dziękuję bardzo. 

 

Radny T. Grobelny – też chciałem parę słów powiedzieć na temat „schetynówki”, musze 

powiedzieć, że były to chwile tragiczne i trochę takie stresujące, gdy na sesji gminnej radni gminni 

w Jaraczewie musieli też podjąć uchwałę o dotacji środków na tą „schetynówkę” pomocy dla 

powiatu, były to rzeczy bardzo, że tak powiem, twarde rozmowy, ale skończyły się pozytywnie i to 

600.000 zł zostało przeznaczone i była też taka chwila kryzysu, gdy zeszłego roku ta 

„schetynówka” nie weszła przez te 0,3 pkt, ale tym razem udało się to jakoś przeforsować i będzie 

droga ładna wykonana. Również dziękujemy za pomoc wszystkim, którzy się do tego przyczynili. 



 17 

 

Ad. pkt. 16. 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – mam kilka komunikatów. 

1. Dostaliście Państwo na początku sesji projekt statutu, który już dwukrotnie przeszedł przez 

naszą Komisję. Ja bym prosił Państwa radnych, aby teraz Państwo to przeczytali i ewentualne 

sugestie, poprawki, zmiany, swoje przemyślenia, na piśmie do Komisji Statutowej dostarczyli. 

Ta Komisja się będzie zawsze odbywała w połowie miesiąca. Abyśmy przed wakacjami jeszcze 

uchwalili nowy statut powiatu jarocińskiego, bardzo by mi na tym zależało, w zasadzie teraz 

tylko czekam na Państwa opinię, bo będzie to zamykane. 

2. Na podstawie art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982. – Karta nauczyciela Zarząd 

Powiatu przedłożył sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. Z pismem można zapoznać się z Biurze Rady.  

3. Przypominam, że do 30 kwietnia należy złożyć w Biurze Rady dwa egzemplarze oświadczenia 

majątkowego, w którym trzeba wykazać stan majątku na dzień 31 grudnia 2014 roku. 

Do oświadczenia należy dołączyć zeznanie roczne PIT wraz z załącznikami.  

4. Pragnę podziękować radnym biorącym udział w V charytatywnym Turnieju Tenisa Stołowego 

Samorządowców organizowanym w ramach akcji „Wesołych Ogrodników”. Dziękuję także tym 

radnym, którzy nie mogli brać udziału w turnieju, ale wsparli go finansowo. Przypominam, 

że zebrane środki zostały przekazane na potrzeby dzieci będących pod opieką Fundacji „Ogród 

Marzeń”.  

5. Szanowni Państwo, następna sesja odbędzie się 23 kwietnia br. w czwartek. Ja wiem, że piątek, 

ale 24 ma sesję Rada Miejska i rozmawiałem z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej, 

że dopiero tak naprawdę od maja będziemy mogli sobie terminy sesji ustalić. Do końca kwietnia 

mieli te terminy poustalane, stąd ostatni piątek nie wchodzi jeszcze w grę, a chciałem tydzień 

wcześniej aniżeli normalnie, ponieważ jest długi weekend, no i ni chcę Państwo psuć 

ewentualnych planów urlopowych. 

6. Za chwilę, niestety tylko radni, ale myślę, że będzie możliwość w przyszłości dla wszystkich. 

Każdy z Państwa dostanie znaczki, takie do wpięcia sobie w marynarkę, w bluzkę, z herbem 

powiatu, w nowej odsłonie, w nowej wersji. To taki prezent na Wielkanoc. Bardziej widoczny, 

bardziej reprezentatywny.  

 

Ad. pkt. 17. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad zamykam obrady VI Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Karol Matuszak 

 

Protokołowała :  

Katarzyna Józefiak 

Agnieszka Przymusińska 

 

 

 


