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Protokół Nr 16/15 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 23 września 2015 r. w godz. od 14:30 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 p. radny Mariusz Małynicz. 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności – stanowiącej 

załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. 

Mateusz Walczak, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji. Stwierdził, że Komisja 

może podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowuje quorum. Następnie przedstawił 

proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco: 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku w zakresie działania komisji. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt.  1.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – czym się zajmuje, problemy, w jakim kierunku ma iść 

pomoc? 

 

P. A. Kobielak, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – przedstawiła informację  

o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Na sesji Rady Powiatu będzie uchwała dotycząca dodatkowych środków, natomiast dzisiaj mam 

sprawozdać okres od stycznia do sierpnia 2015 roku.  

Pielęgniarka jest na umowę zlecenie 4 razy w miesiącu jest pielęgniarka. 

Od lipca 2015 r. 100 zł na uczestnika dodatkowy fundusz na działanie terapii zajęciowej, 

jednorazowy. Cieszę się z tego, bo będziemy mogli zrealizować różne potrzeby. Bardzo mocno nam 

się eksploatuje sprzęt rehabilitacyjny, zamierzamy z dodatkowych środków zakupić bieżnie 

dokupić, materac do masażu, materiały do terapii oraz premie dla pracowników.  

Sprzedaliśmy samochód, korzystamy z przewozu zewnętrznego, jesteśmy z tego bardzo 

zadowoleni, bo nie musimy się martwić o naprawy, taka sytuacja jest bardzo dobra.  

Koszty są porównywalne jak nie mniejsze. Zmienili nam się uczestnicy. Pieniądze mamy 

przeznaczone na przewozy, w pełni nie zostaną wykorzystane. Dużo problemów z głowy,  

a zabezpieczony przewóz jest.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – dziękuję. Czy są pytania?  

 

Radny L. Mazurek – chciałem zapytać o sumę dotacji, jaką daje Starostwo warsztatom Terapii, 

pani powiedział 73 tys. zł, ale druga część tego pytania czy ta wysokość jest wystarczająca czy  

za mała? Chciałem się dowiedzieć ilu wychowanków poprzez waszą działalność podjęło pracę?  

Ile osób pracuje? 
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P. A. Kobielak, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – środki z Powiatu Jarocińskiego  

za okres do sierpnia 2015 r. to jest kwota73.980 zł.  Tak jak Pan wspomniał żeby warsztat działał  

na odpowiednim poziomie tak jakbym to sobie wyobrażała to nigdy nie jest dość środków, zawsze 

ich brakuje, od kilku lat nie było zwiększone nawet o złotówkę. Działamy od 7 bodajże lat  

bez zmiany tej kwoty. Radzimy sobie, bo musimy. Poziom rehabilitacji wysoki, mamy dobrą 

opinię, jako warsztat i rodzice są zadowoleni. Druga sprawa czy podejmują pracę to oczywiście, że 

tak, w tamtym roku, w 2014, dwie osoby podjęły pracę w Jarocińskiej Spółdzielni Socjalnej, która 

powstała dzięki naszemu Stowarzyszeniu „OPUS” i Starostwu Powiatowemu. W poprzednich 

latach to były pojedyńcze osoby, a kilka lat temu, kiedy rozpoczął działalność zakład aktywizacji 

zawodowej podjęło również kilka osób, w sumie 9 osób podjęło pracę zawodową. Pracowników 

zatrudniam 18 osób, przy czym to stanowi 25 etatów, bo nie wszyscy mają pełen etat.  

 

Radna B. Włodarczyk – była restauracja Pasja czy to Pani ma coś z tym wspólnego? 

 

P. A. Kobielak, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – nie, jest to zupełnie odrębna 

spółdzielnia socjalna, złożona z osób fizycznych, my jesteśmy z osób prawnych. Tamtej spółdzielni 

się nie udało, popracowali rok i rozwiązuje się, jest w stanie likwidacji. Nie ma nic wspólnego  

z nami. 

 

P. Mirosław Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - jeśli chodzi o Pasję to była spółdzielnia 

socjalna, była ona sponsorowana przez Fundację Królowej Jadwigi. Wiem, że sytuacja finansowa 

tej spółdzielni była dobra, ale nie ma szefa, nie ma prezesa, każdy był tam prezesem i z kuluarów 

wynika, że panie między sobą się pokłóciły. To było przyczyna tego, że ta spółdzielnia upadła. 

Miała klientów, uważam, że tam się wszystko dobrze rozkręcało, w planie było poszerzenie oferty 

gastronomicznej o kolejne metry kwadratowe, ale rozleciało się. W tym przypadku czynnik ludzki 

zawinił. 

 

Komisja przyjęła informację. 

 

Ad. pkt. 2.  

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – przechodzimy do informacji o realizacji budżetu 

powiatu za I półrocze 2015 roku w zakresie działania komisji. Informacja stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił informację o realizacji budżetu powiatu  

za I półrocze 2015 roku w zakresie działania komisji.  

 

P. Mirosław Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – każdy materiały dostał w tym zakresie.  

Może są pytania do Pana Skarbnika? 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – czy są jakieś pytania? Nie widzę.  

 

Komisja przyjęła informację. 

 

Ad. pkt.  3.  

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – przedkładam do zaopiniowania projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa 

Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu ma 2015 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 5 do protokołu. 
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P. P. Masłowski, Dyrektor PCPR – W załączniku do uchwały Nr VI/55/15 Rady Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 26 marca 2015r. Rada Powiatu Jarocińskiego określiła zadania, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane 

przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2015 r. W dniu 16.07.2015 r.  

Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powiadomił 

Starostę o zwiększeniu środków na realizację zadań samorządu o kwotę 60. 647,00 zł. Wobec tego 

zachodzi potrzeba zmiany uchwały celem rozdysponowania dodatkowych środków, co uzasadnia 

podjęcie uchwały pod względem merytorycznym. Powołane w projekcie uchwały przepisy prawne 

uzasadniają jej podjęcie. Po uwzględnieniu zmian załącznik do uchwały otrzymuje nowe 

brzmienie. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos 

w dyskusji? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest „za” 

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

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, projekt 

uchwały, jednogłośnie, 7 głosami „za” został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – przedkładam do zaopiniowania projekt uchwały 

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

 

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

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos 

w dyskusji? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest „za” 

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

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 7 głosami 

„za” projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Mateusz 

Walczak zamknął obrady. 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 Zdrowia i Spraw Społecznych 

 
 Mateusz Walczak 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 


