
Protokół Nr 21/15 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 15 grudnia 2015 r. w godz. od 15:00 do 16:35 

w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej  

Dom Wspomożycielki w Dobieszczyźnie 

 

 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: 

P. Mirosław Drzazga – członek Zarządu Powiatu 

P. Jacek Jędrzejak – Skarbnik Powiatu 

P. Eugeniusz Urbański – Dyrektor Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze 

Siostra Biała 

 

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. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na 2016 r. 

2. Informacja o funkcjonowaniu Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze 

oraz Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Wspomożycielki 

w Dobieszczyźnie. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 1  

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Mateusz Walczak – 

przedstawiam projekt planu pracy Komisji Zdrowia. Czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi lub 

uzupełnienia? Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Radny M. Drzazga – uważam, że plan pracy przygotowany jest bardzo dobrze. Ponadto jest 

on otwarty i można w ciągu roku go uzupełniać o dodatkowe tematy. Uważam, że propozycja 

jest do przyjęcia.  

 

Plan pracy komisji został przyjęty jednogłośnie, 7 głosami „za”.  

 

Radny M. Drzazga – poproszę również o zaopiniowanie planu pracy rady. W tym przypadku 

również, jeśli będą newralgiczne, wiodące tematy to również uzupełnimy. 

 

Radny. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – jak będą newralgiczne tematy np. w sprawie 

szpitala, to będą omawiane osobno. Ta Spółka jest tak ważna, że zwołamy sesję 

nadzwyczajną. 



 

Radna B. Włodarczyk – rozmawialiśmy w ubiegłym roku o hospicjach. Mieliśmy obietnicę 

pana Prezesa szpitala, że będzie o to zabiegał, bo od 2016 roku jest zmiana wszystkich 

kontraktów. Miejmy to na względzie, żeby temat nie uciekł.  

 

Radny. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – nie może się tak stać, żeby nam umknęło 

hospicjum. To jest perełka. 

 

Radna B. Włodarczyk – jak sienie uda to trudno. Nie możemy odłożyć ad acta, żeby to była 

kolejna nasza porażka. 

 

Plan pracy Rady Powiatu na 2016 r. został przyjęty i zaopiniowany pozytywnie, 7 głosami 

”za”. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 3. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Mateusz Walczak – poproszę 

p. M. Drzazgę, członka Zarządu Powiatu o omówienie 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 nowo utworzonych udziałów w Spółce. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, członek Zarządu Powiatu – do uchwały jest obszerne uzasadnienie. Ostatni 

akapit jest bardzo ważny, że biorąc pod uwagę opisane powyżej uwarunkowania, związane 

zarówno ze stratami finansowymi wygenerowanymi w latach poprzednich, prowadzącymi do 

istotnego pogorszenia się płynności gotówkowej, konieczny i uzasadniony jest wniosek, 

o dofinansowanie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. w zakresie obsługi wykupu 

części wyemitowanych wcześniej obligacji przypadających do spłaty w 2015 roku, w formie 

podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 300 000,00 zł. 

 

Radny. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – mamy w szpitalu nierozwiązany punkt od 

8 lat - kaplicę. Jak to jest pięknie rozwiązane w nowym Domu Pomocy Społecznej w 

Kotlinie. Trzeba pewien warunek postawić panu Prezesowi, bo nie może tego na nas 

przełożyć, skoro my bierzemy obligacje. Jest problem z okrągłą częścią szpitala. To jest część 

energożrąca. Jest propozycja, by tę część zabudować i na tej zabudowie byłyby dwa 

pomieszczenia. To trzeba wdrożyć i nie można odpuścić. Tam proponuje się zrobić kaplicę i 

drugie pomieszczenie dla OIOM-u. Sprawa kaplicy tak jak hospicjum 8 lat przegadane i nie 

skończone.  

 

P. M. Drzazga, członek Zarządu Powiatu – w poprzedniej kadencji przymierzano się do 

wykonania stropu w okrąglaku. Wstępnie miał to być koszt 150 tys zł, ale cała dokumentacja 

nie była do końca wykonana. Nie wiadomo było jaką do końca kwotą się to zamknie. 150 

tys zł to jest niemożliwe. Jest zbyt duża płyta do wylania. Potrzebne by były ze dwie kolumny 

podpierające. Rozbiegło się to wszystko ze względów finansowych.  

 

Radny Zb. Kuzdżał – były też wybory, zmiana władz i zostało to pominięte. Byłem 

zdziwiony, że nie zostało to w poprzedniej kadencji dograne.  

 



P. M. Drzazga, członek Zarządu Powiatu – można sformułować tę kwestię jako wniosek do 

rozpatrzenia przez Zarządu w kwestii możliwości znalezienia w budżecie lub najbliższych 

budżetach pieniędzy na ten cel. Być może uda się zrealizować może nie w ciągu roku, ale 

dwóch lat. 

 

Radny. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – mamy szczęście, że jest łagodna zima, bo 

gdy są mrozy ta okrągła część jest niedogrzana i panie tam siedzą w kurtkach. Potrzebny jest 

OIOM, gdzie będą udzielane pilne porady dla ratowania życia i windą od góry. 

 

P. M. Drzazga, członek Zarządu Powiatu – proponuję zaopiniować projekt uchwały a 

później sformułować i przegłosować wniosek. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Mateusz Walczak – poddaję 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.  

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 

 

Wniosek: zobowiązać Zarząd do wykonania kosztorysu nadbudowy  

 

Opracować koncepcję przebudowy holu w budynku szpitala powiatowego w Jarocinie. Celem 

jest przeniesienie kaplicy przyszpitalnej oraz budowa przejścia pomiędzy izbą przyjęć 

a oddziałem OIOM. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Mateusz Walczak – poddał 

wniosek Komisji pod głosowanie. 

 

Wniosek został podjęty jednogłośnie. 

 

Następnie przedstawiam do rozpatrzenia kolejny projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie określenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu 

jarocińskiego oraz harmonogram tygodniowych dyżurów aptek ogólnodostępnych terenu 

miasta Jarocin. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 P. M. Drzazga, członek Zarządu Powiatu – jest to rozkład godzin aptek z terenu powiatu 

jarocińskiego i w jakich dniach będą pełniły dyżury.  

 

Radny L. Mazurek – jak wyglądają dyżury aptek w niedzielę? Czy w ogóle są dyżury? 

 

P. M. Drzazga, członek Zarządu Powiatu – są nieczynne, ale jedna z aptek zawsze ma 

dyżur. To jest dobrowolne. 

 

Radny Zb. Kuzdżał – jedna apteka zawsze powinna mieć dyżur całodobowy. 

 

P. M. Drzazga, członek Zarządu Powiatu – apteka jest „pod telefonem”. Taka informacja, 

która to jest apteka, zawsze jest dostępna w szpitalu na „wieczorynce”. 

 

Radny M. Małynicz – czy bywało tak, że były apteki nieczynne? 

 



P. M. Drzazga, członek Zarządu Powiatu – były skargi w stosunku do jednej z aptek. 

Generalnie apteki się przed tym bronią, bo to są dodatkowe koszty. Często jest tak, że przez 

całą noc nikt się nie pojawi czy przez całe święta. 

 

Radny L. Mazurek – kiedyś były informacje w aptekach na drzwiach, która z nich pełni 

dyżur. To było ułatwienie dla pacjentów. 

 

P. M. Drzazga, członek Zarządu Powiatu – zwrócimy się z pismem do aptek o wywieszenie 

takich informacji. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Mateusz Walczak – poddaję 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.  

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Mateusz Walczak – proszę 

o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – zmiany budżetowe zawarte w projekcie uchwały 

wynikają z końcówki roku. Po stronie dochodów wprowadzamy ponadplanowe dochody, 

które pozyskał Powiat Jarociński Jednostki uzyskały dodatkowe dochody. Po stronie 

wydatków wszystkie jednostki dokonują przeniesień w ramach własnych budżetów. 

Następuje też przekazanie 300.000 zł do Spółki Szpital w formie wkładu na opłacenie 

ostatniej transzy w czwartym kwartale.   

 

Radny L. Mazurek – w czerwcu mówiliśmy, że szpital to jest studnia bez dna. Zgodziliśmy 

się na dofinansowanie dodatkowe pieniądze. Mówiliśmy, że przyjdzie listopad i znów 

będziemy dokładać. Tak się stało. To jest coś dziwnego. W każdej spółce prezes, który dwa, 

trzy razy w roku zwraca się o pieniądze, 200-300 tys zł przestałby być prezesem po pół roku. 

Tu natomiast to wszystko funkcjonuje i razem ze mną i wszystkimi radnymi opozycji 

głosujemy, żeby dofinansować, bo rozumiemy potrzebę istnienia szpitala. Ale to się źle dzieje 

w szpitalu. Czy to się kiedyś skończy?  

 

Radny M. Małynicz – to jest szpital powiatowy i jest on na końcu kolejki do 

dofinansowania. Można zrzucić winę na prezesa i szukać innego lepszego. W pobliskich 

szpitalach powiatowych jest analogicznie. Zmieniają się kwoty, ale jest podobnie. Nie wiem 

dlaczego tak to się odbywa, czy szpitale powiatowe skazane są na niebyt. Fakt jest taki, że 

problem będzie wracał jak bumerang w najbliższych latach. Nie umie odpowiedzieć, jak te 

problemy finansowe rozwiązać, ale będzie trzeba się nad nimi pochylać. 

 

Radny L. Mazurek – powinniśmy się wszyscy zastanowić czy jest sens tworzenie nowych 

oddziałów. Wiem, że to jest chwytliwe i chcielibyśmy wszystkie choroby w Jarocinie leczyć, 

ale zwiększanie liczby oddziałów, powoduje to, że budżet się ciągle nie spina. Okaże się, że 

szpital otwiera jakiś oddział, nie otrzymuje na niego pieniędzy, bo podpisuje z NFZ kontrakt 

mniejszy i powstaje dziura w budżecie.   

 

Radny. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – tak kiedyś powiedziałem na spotkaniu 

u p. Starosty. Jak będzie taka potrzeba to dofinansujemy, żeby budżet się bilansował. Nie ma 



wyjścia. Po drugie, i tak się zeszło z pewnego kursu. Pamiętam jak zostałem poproszony o 

głos, bo było 10 do 9 i każdy głos się liczył. Ja głosowałem za kardiologią, a jest ortopedia. 

Ten budynek, który stoi to miała być kardiologia. Później też była dziwna sprawa, bo te 

pieniądze nie powinny być głosowane. Dlaczego? Bo grunt stoi i się nie rusza. To jest spora 

działka. Nikt mnie nie namówi żeby głosować nad rozbudową. Jest przestrzeń w szpitalu, bo 

przenosiliśmy oddziały i na 50 łóżek paliatywnych znajdzie się miejsce. Tylko lobby 

lekarskie nie pozwoli na utworzenie hospicjum, bo na tym się nie zarabia. Lobby lekarskie 

zdecydowało, że jest ortopedia bez wiedzy Zarządu i radnych Rady Powiatu. Rzekomo 

dlatego, że się nie opłaca, nie ma konsekwencji. Zobaczymy co z hospicjum i z kaplicą. Albo 

konsekwencja, albo udajemy że jest dobrze. Nie jest dobrze. Lobby lekarskie robi swoje i są 

oddziały, które oni wskazują. Teraz, albo my wskażemy, albo niech są ich oddziały, jak się 

bilansują to nie ma sprawy. Nie dopłacamy. Nie można zrzucać winy na system. Jeżeli my nie 

przygotujemy projektu, to nic nie będzie. Pamiętam jak ruszał Pleszew, ściany były odrapane 

a środek wypasiony. Już zarabiali. U nas odwrotnie, najpierw postawione były mury, które są 

kosztem. Paliatyw będzie naszym plusem. To jest sprawa prospołeczna. Społeczeństwo się 

starzeje i nie ma gdzie godnie umierać.  

 

Radny Zb. Kuzdżał – to jest problem ogólnopolski. Poza tym teraz boję się czegoś innego. 

Znowu została zrobiona wrzutka z podwyżkami dla pielęgniarek. Jest problem z pieniędzmi, 

bo kontrakty zostały pościnane. Żeby to nie było tak jak z „ustawą 203”. Trzeba uważać co 

się będzie działo na górze. Ze spokojem i obserwować i trzymać rękę na pulsie. Należy 

wypracować ogólny program rozwoju.  

 

Radna B. Włodarczyk – tak trzeba trzymać rękę na wszystkim. Jestem rok na komisjach i z 

wizyt szefa spółki Szpital Powiatowy wynika, że takie oddziały jak ginekologiczny czy 

położniczy należy trzymać bo przynoszą zysk. Natomiast do takich jak nieszczęsny oddział 

paliatywny trzeba dokładać. Taki jest ogólnopolski problem. Jesteśmy powiatem, który z tych 

ościennych w ogóle nie ma. Pleszew ma, Krotoszyn też ma. Ludzie potrzebują opieki, a ta 

opieka nad starszymi jest trudna. W domach wielu nie daje sobie rady w opiece nad chorymi. 

Ponadto to nie muszą być osoby starsze. Jeżeli chodzi o kaplicę to obecne miejsce w szpitalu 

jest niegodne, maleńkie. Jeżeli byłaby możliwość je zmienić to jest „za”. 

 

Radny L. Mazurek – na jedno chcę zwrócić uwagę, bo prezes niejednokrotnie zwracał 

uwagę, że nasz oddział ortopedyczny przynosi straty. Nasz szpital jest jedynym w 

województwie wielkopolskim, w którym ortopedia przynosi straty. Wszystkie oddziały 

ortopedyczne ciągną całe szpitale. Albo kontrakt jest źle skonstruowany, albo coś się stało. 

W Kaliszu Oddział ortopedyczny utrzymuje szpital. Robią po 8-9 operacji dziennie. To są 

kolana, biodra, to są wysokopłatne operacje. Prezes musiałby się pochylić nad wnioskiem, by 

dobrze go skonstruować, aby otrzymać środki na ortopedię. Mamy dobrych lekarzy i z tego 

co słyszę ludzie chwalą sobie operacje ortopedyczne w naszym szpitalu. Ważne żeby tego 

dopilnował.  

 

Radny K. Matuszak – ważni są lekarze i to oni ściągają pacjentów. Nie wiem kto u nas jest 

ortopedą. Sam się leczę w Pleszewie i tam jest pół Jarocina. W szpitalu w Jarocinie jest duża 

rotacja lekarzy. Powinna być stała kadra, która wypracowuje sobie markę. 

 

Radna B. Włodarczyk – to jest tak jak w szkole z nauczycielami. Jak jest nauczyciel na cały 

etat to można mu wiele powierzyć. Jak jest na godziny, to zabiera torbę i po godzinie idzie. 

 

Radny Zb. Kuzdżał – to lekarze powinni chodzić za pacjentem.  



 

Radny K. Matuszak – gdyby służba zdrowia była prywatna to konkurencja byłaby inna. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Mateusz Walczak – poddaje 

pod głosowanie pozytywna opinie o projekcie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w 

sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Wszyscy głosowali „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 

 

Siostra Biała – dom finansowo jest na minimum. Wystarczyło pieniędzy. Uczy to 

racjonalnego wyboru. Nie inwestujemy w zewnętrzne remonty, a bardziej w edukację i 

zdrowie dzieci. Chcemy wychowawcom podnieść pensje. 

Zapraszamy do zwiedzania domu.  

17 grudnia mamy opłatek. Dzieci są przygotowane. 

 

Radny L. Mazurek – byliśmy na otwarciu 

 

 

Radna B. Włodarczyk – czy na święta rodzice zabierają dzieci? 

 

Siostra Biała – sześcioro dzieci decyzja sądu zostaje w domu. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Mateusz 

Walczak zamknął obrady. 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 Zdrowia i Spraw Społecznych 

 
 Mateusz Walczak 

 

Protokołowała:  

E. Wielińska 

 


