Protokół Nr 23/16
ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Edukacji
i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego
odbytego w dniu 29 marca 2016 r. w godz. od 15: 00 do 17:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie

***
W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności –
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności –
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury
p. Mariusz Stolecki, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji i zaproszonych
gości. Stwierdził, że Komisje mogą podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowują
quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się
następująco:
Tematyka posiedzenia:
1. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2015 rok uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
2. Metody pracy szkół i Policji mające na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie
narkomanii i innych uzależnień.
3. Sprawy bieżące.

Ad. pkt. 1
P. M. Boruta I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie – przedstawił
informację o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2015 rok uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Informacja stanowi załącznik
nr 3 do protokołu. Omówił także metody pracy Policji mające na celu przeciwdziałanie oraz
zwalczanie narkomanii i innych uzależnień. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
P. K. Cieślak, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - przedstawił
informację o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2015 rok uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Informacja stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Komisja informacje przyjęła.
Ad. pkt. 2
P. M. Sobczak, Dyrektor ZSP Nr 1 w Jarocinie – przedstawił informację na temat
podejmowanych przez szkołę działań w zakresie zwalczania narkomanii i innych uzależnień
wśród młodzieży. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

P. Jacek Adamczak – Pedagog Szkolny ZSP nr 2 – omówił podejmowane działania
w zakresie zwalczania narkomanii i innych uzależnień w ZSP nr 2 w Jarocinie. Informacja
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
P. Sł. Adamiak, Dyrektor w ZSP–B w Tarcach – przedstawił informację o podejmowanych
działaniach w zakresie zwalczania narkomanii i innych uzależnień wśród młodzieży.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
P. T. Kosiński, Dyrektor ZSO w Jarocinie – omówił podejmowane działania w zakresie
zwalczania narkomanii i innych uzależnień wśród młodzieży. Informacja stanowi załącznik
nr 9 do protokołu.
P. Beata Figaj - Skałbania, Pedagog Szkolny ZSS w Jarocinie – przedstawiła działania w
zakresie zwalczania narkomanii i innych uzależnień wśród młodzieży. Informacja stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Radny Sł. Wąsiewski - bardzo pięknie przedstawiliście Państwo działania profilaktyczne
i chwała za to. Każda ze szkół ma bogaty program profilaktyczny obejmujący programy,
akcje, konkursy, imprezy. Jeśli to możliwe jakbyście podzielili się swoimi doświadczeniami
czy były przypadki, z którymi konkretnie musieliście reagować? Czy w ogóle w ubiegłym
okresie był taki przypadek? Jeśli był to, jakie działania podjęliście? Czy skutecznie
pomogliście takiej osobie?
P. Sł. Adamiak, Dyrektor w ZSP–B w Tarcach – był taki przypadek, bo młodzież jest
w okresie życia, kiedy eksperymentuje. W szkole nie ma drastycznych przypadków, żeby
trzeba było wzywać pogotowie i następowałoby zagrożenie życia, raczej są to wykroczenia
przeciwko prawu, posiadanie, próby dzielenia się substancjami, ucieczki do lasu.
W lesie są miejsca z ławkami, spacerowe, miejsca edukacyjne, więc „fajnie” się tam
wypoczywa. Młodzież to wie, przyjeżdża do szkoły, mija parking szkolny i wchodzi głębiej
do lasu, my też to wiemy. Czasem się tam udajemy, policja również wie o tych miejscach.
Radiowóz się czasem tam pojawia. Sądzimy, że obecność policji i sygnalizowanie, że
to miejsce jest znane odstraszy trochę uczniów. W pierwszej kolejności wzywamy rodziców,
bo robienie afery w przy pojedynczym przypadku to sama policja stwierdza, że dajemy szansę
rodzicom. Rodzice zawnioskowali w rozmowach ze mną o wzmocnienie dyżurów na
parkingu. Zostały powieszone tablice informacyjne. Młodzież, rodzice wiedzą, gdzie jest
kończy się teren szkolny. Są tablice ostrzegawcze, ze na tym terenie jest zakaz spożywania
różnych używek i środków odurzających. Pozostaje nam konsekwencja w działaniu, z jednej
strony działania edukacyjne, z drugiej dyscyplinujące. Ta świadomość wzrosła, myślę, że tą
ścieżką będziemy dalej kroczyli. Należy wskazywać jak alternatywnie spędzać czas, zdrowo
i rozwijać się intelektualnie. Były takie sporadyczne przypadki, może ze dwa.
Trzeba było wezwać rodziców. Raz interweniowała policja, przy jednym z uczniów
znaleziono substancję niedozwoloną.
Radny J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - z praktyki 20 - letniej nauczyciela jest mi
dane w tych szkołach być. Nie będzie współpracy miedzy uczniem a nauczycielem, mogą
wiedzieć, kto bierze, ale nigdy nie podejdzie i nie powie kto. Dla nich to jest donosicielstwo,
trzymają razem sztamę, jak samemu się nie złapie na gorącym uczynku to nie idą

na współpracę. Dla mnie miejscem sprawdzanym są te miejsca intymne, ubikacje, taka
kontrola moja. Idę niewiadomo, kiedy do ubikacji, powącham, to jest najlepsze, nie zna dnia
ani minuty i to jest dobre. Palenie papierosów to jest walka z wiatrakami.
Drugie to rekolekcje, nikt nie zmusza, szkoła sprawdzi obecność, a droga od szkoły do
kościoła to decyzja młodego człowieka, część dezerterów pojawi się, jakiś procent się
pojawia, ich sprawa. 2/3 młodzieży ten obowiązek spełnia. Dają dobrą postawę, dziękuje
dyrektorom, swoją obecnością nas zaszczycą, to jest tak ważne, bo uczeń widzi, że nauczyciel
z nim też siedzi, modli się. Ta młodzież daje dobre świadectwo. W tej chwili jest taka wiedza
każdego z nas, że to nie da się uciec, udawać. To się widzi, to się czuje. Zadrwione oczy,
nadpobudliwość, nienaturalne ruchy. Jeżeli bierze narkotyki to po szkole. Przez tyle lat nie
spotkałem narkomana w szkole. Co nie znaczy, że tego problemu nie ma. Szkoły są
bezpieczne. Do ogarnięcia, młodzież się sprawdza, daje dobre świadectwo. Nie narzekajmy
na młodych ludzi w powiecie jarocińskim, przez tyle lat przykrości z ich strony nie spotkałem
i Boga proszę, żeby tak dalej było. Trzeba być czujnym i za to dziękuję policji i straży
pożarnej, pedagogom i dyrektorom, bo nie wolno odpuścić.
P. M. Sobczak, Dyrektor ZSP Nr 1 w Jarocinie – w swojej karierze nie spotkałem takiego,
przypadku posiadania czy zażywania narkotyków w szkole. Pojawił się jeden przypadek,
jeżeli chodzi o nękanie w Internecie, stąd też takie działania dotyczące korzystania z Internetu
pojawiły się u nas w szkole, uczeń otrzymał wsparcie pedagoga, był tez skierowany
na spotkanie z psychologiem. W klasach, gdzie ten problem się pojawił, miała spotkania
z psychologiem w tej sprawie. Wykryliśmy, było spotkanie z rodzicami, było wyjaśnienie
skutków prawnych, jeżeli chodzi o sprawców. Taki jeden był przypadek, jeśli chodzi
o kwestie nękania w Internecie. Przypadki palenia papierosów pojawiły się w tym roku
szkolnym, za zgoda rodziców i po konsultacjach z wychowawcami zaostrzyliśmy kary,
w statucie szkoły jako teren szkoły objęliśmy także parking przykościelny, tam te działania
się nasiliły. Były patrole policji na tym terenie zwiększone. Palenie papierosów z ustawy
o ochronie zdrowia jest to wykroczenie.
P. Jacek Adamczak – Pedagog Szkolny ZSP nr 2 – nie odnotowaliśmy przypadku ucznia
pod wpływem substancji psychoaktywnej, również nie odnotowaliśmy przypadku ucznia pod
wpływem alkoholu. Uczniowie, którzy budzą nasz niepokój to są informowani na bieżąco
rodzice, często wynika to z przemęczenia, bo wielu z nich pracuje. Jeżeli chodzi o palenie
papierosów to zdarzają się przypadki.
P. T. Kosiński, Dyrektor ZSO w Jarocinie – nasza szkoła przez ubiegłe lata była szkołą
bardzo bezpieczną, mieliśmy bezpośrednie zabezpieczenie sąsiedzkie, w tej chwili sąsiedzi
się wyprowadzili. Nie zauważyliśmy problemu z narkotykami, dopalaczami. Nasunęło mi się
jak moi koledzy mówili, że jak pozwalamy palić to może grube rzeczy nie wejdą. Staramy się
jak w innych szkołach znajdują miejsca na zapalenie papierosa, u nas też takie miejsca są,
staramy się reagować na bieżąco. Na początku roku szkolnego mieliśmy spotkanie
z rodzicami klas pierwszych i uczniami przy pomocy Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej rozmawialiśmy, naszym punktem nr 1, tematem przewodnim była frekwencja.
Przy tej frekwencji zaznaczaliśmy, że przez nieobecność w szkole mogą pojawiać się
wszelakie zagrożenia, ten element mocno uwypuklaliśmy.
P. Sł. Adamiak, Dyrektor w ZSP–B w Tarcach – problem młodzieży, która sprawia
kłopoty, która nie przychodzi do szkoły. Mamy taki problem zwłaszcza z uczniami, którzy
zmienili szkołę. Jak sobie analizujemy to młodzież wiejska ma mniej ukierunkowania, tam
jest problem papierosów, alkoholu. Jeśli chodzi o młodzież, która podpada policji, albo mamy

sygnały z policji, że wcześniej były takie zdarzenia to jest to młodzież z miasta, często
Witaszyce. Rodziny, które mają problemy materialne, niedopilnowane dzieci są, często
kończy się przeważnie tak, że nie kończą klasy, nie przechodzą, bo rzadko bywają w szkole,
Nasze oddziaływanie jest małe, bo ich niema, albo są na dwóch lekcjach i uciekają.
Młodzież wiejska mniej narkotyki, a bardziej alkohol, młodzież miejska częściej ocierają się
o wykroczenia i są wcześniej notowani przez policję. Uczniowie, którzy zmieniają szkołę,
z nimi jest najwięcej problemów. Przechodzą z jednej szkoły do drugiej, potem trafiają do
nas. Ucieczki ze środowiska, w którym podpadli, przechodzą do nas i u nas również są
problemy.
Radna B. Włodarczyk – chciałabym się podzielić uwagą, że iks lat temu, kiedy
zaczynaliśmy się spotykać z takim problemem jak narkotyki to w mojej kochanej szkole,
w której uczyłam doświadczyłam własnego zawodu, dlaczego coś takiego dotknęło młodzież
z naszej szkoły. Miałam bardzo poważny problem. Jedne z chłopców nie podam
miejscowości, drugi jego brat bliźniaczy bardzo dobrze się uczył i był w liceum w Krakowie,
przyszła mama i stwierdziła, że są problemy natury ekonomicznej i chciałaby przenieść
go z Krakowa, chciała, żeby razem chodzili do jednej klasy, mieli równe zainteresowania,
humanistyczne. Dlaczego nie pomóc? Po opinii, jaką zebrałam od koleżanek, wychowawców
stwierdziliśmy, żeby go przyjąć. Po jakimś czasie zaczęły do mnie dochodzić wieści, że jest
sprawa z narkotykami, wtedy to wchodziło w modę, w małych miastach typu Jarocin, nie
wiedzieliśmy nic o tym. Jedna z pan nauczycielek stwierdziła, że ten przybysz z Krakowa jest
bardzo często wyizolowany na lekcjach zaspany, bywa, że nagle się obudzi i trafne wnioski
przekazuje, ale bywa też taki, że nie dochodzi do niego skierowane pytanie. Zaczęliśmy tego
chłopca obserwować. Okazało się, że mama tego Pana pracowała w ośrodku zdrowia,
w okolicznej miejscowości, okazało się, że chętnie chodził pomagać mamie do ośrodka
zdrowia, widocznie leki, substancje, które wprowadzały go w osłupienie, nie były fachowo
przechowywane, chłopak twierdził, że mamie pomaga przy sprzątaniu a przy okazji podbierał
tabletki, które aplikował sobie i w błogi stan go wprowadzały. Kiedy doszliśmy do tego,
mama wybadała sprawę, kiedy inwenturę zrobiła, to się okazało, że dość dużo tabletek
zginęło. Gotowano konopie i pito kompot i oczywiści były również te tabletki. Rodzina była
bardzo szanowana. Nieraz uważamy, że ten problem dotyka rodzin biednych, mających
problemy finansowe czy inne. To może dotknąć rodziny bardzo dobrze sytuowanej, młodzież
będzie szukała dopingu. Panowie Dyrektorze przedstawili bardzo bogatą profilaktykę, ale
nieraz uczniowie przewyższą mistrza i szukają dojść do różnych środków, które w niebiański
sposób ich sytuują, powodują, że szybko sie uczą, a potem zapominają. Trzeba mieć oczy
otwarte i przyglądać się, bo to nie zawsze tym największym łobuzom sie trafia, nawet i tym,
którym byśmy się w życiu nie spodziewali. Studenci także korzystają ze wspomagaczy,
z rzeczy, które na dany okres powodują, że lepiej przyswajają naukę. Pan Prezes ze szpitala
też by poświadczył takie przypadki.
Wyszedł Pan Radny Karol Matuszak.
P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie –
wszystkie działania, które prowadzi Poradnia to są rzeczy związane z przeciwdziałaniem
brania i wchodzenia w proces. To się wiąże nie tylko z profilaktyka rozwoju emocjonalno –
społecznego, żeby radzić sobie z emocjami, przeżyciami trudnymi, bo one najczęściej są,
popychaczami, żeby polepszać nastrój, dodawać odwagi, animuszu. Od wieku
przedszkolnego prowadzimy zajęcia dotyczące umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
emocjonalnych, zajęcia socjoterapeutyczne, wszystkie terapie psychologiczne, pedagogiczne
i logopedyczne to właściwie w szerokim kontekście to są wszystko działania profilaktyczne.

Problemy dydaktyczne też są często podłożem różnych rzeczy. Problemy są również jednymi
ze źródeł wchodzenia w uzależnienia. Wszystkie zajęcia, programy są edukacyjne, co roku
obejmujemy ponad 1000 uczniów zajęciami, są działaniami profilaktycznymi, nie mówiąc
o działaniach interwencyjnych, taka jak ze szkołami, gdzie trzeba reagować natychmiast.
Radny L. Mazurek - na podsumowanie tego, bo to był duży problem w latach 2007 - 2013,
to było coś modnego, w liceum były dzieci z rodzin inteligenckich, z rodzin dobrze
usytuowanych. Do liceum przenieśli się, na dworzec PKS, wspomagała policja i jakoś zostało
to wyciszone. Był problem również w ZSP nr 1, zakładaliśmy tam kamery, żeby przestraszyć,
to się przenieśli na tereny kościoła. Ciągle nasze szkoły borykały się z takim problemem,
i policja zaangażowała się, sprowadzali fachowców z Kalisza, z Łodzi były pogadanki
w klasach, jak rozpoznawać dzieci, które się narkotyzują. Było to przeniesione do innych
szkół, i ten problem był. W tamtych latach baliśmy się, że za kilka lat naprawdę będzie trudno
z tym problemem. Te wszystkie programy, które państwo dyrektorzy zaproponowali, to, co
robicie, że ten problem nie dotyczy naszych szkół. W woj wielkopolskim to zostaliśmy taką
enklawą, że w szkołach w szkołach ponadgimnazjalnych te przypadki są znikome.
Gratuluję, że tak się udało, przy wsparciu policji.
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – chciałem zwrócić uwagę na jeden problem,
rozmawialiśmy na temat narkotyków, w opracowaniu Pana Jacka Adamczaka jest poruszany
hazard. Chciałem zwrócić na to uwagę, bo jest to duży problem. Nie dotyczy dyrektorów,
ponieważ ta tematyka najbardziej dotyczy rodziców, głownie młodzież, która już jest
pełnoletnia i posiada dowód tożsamości. Kiedyś hazard kojarzył mi się z maszynami, z grą
w karty, dzisiaj wygląda to trochę inaczej. Jest sporo firm, które oferują pożyczki poprzez
Internet, żeby zaciągnąć taką pożyczkę nie trzeba wychodzić z domu, wystarczy, że ma ten
dowód, wpisuje dane z dowodu, numer konta, bo przeważnie młodzież kończąc 18 urodziny
rodzice to konto zakładają, żeby swoje pieniądze odkładali. To jest czasem błąd, ponieważ
z tych stron pieniądze są przelewane na rachunek tego młodego człowieka, zapożycza się,
a można zapożyczyć się na duże pieniądze. Z mojego terenu znam kilka takich przypadków,
gdzie głownie młodzież, chłopcy zaciągali takie pożyczki, przelewali pieniądze z konta na
strony buchmacherskie, gra się, obstawia mecze. Raz się wygra, dziesięć razy się przegra.
Z mojego doświadczenia mogę opowiedzieć o jednym takim przypadku, że chłopiec
z Żerkowa zaciągnął kredyt 3 tys. zł i sprawa wyszła w momencie, kiedy przyszedł list
polecony od komornika, że do spłaty 12 tys. zł. Znam kilka innych przypadków, to jest duży
problem, rodzice w szkole nawet tego nie ujawnią, spłacą te pieniądze. Być może czasami
muszą nawet sami zaciągnąć kredyt, żeby spłacić. Na tych stronach, pożyczając 3000 zł
trzeba oddać całą sumę, a młody człowiek nie pracuje to nie jest w stanie oddać tych
pieniędzy, żeby przedłużyć ten kredyt nie spłacając go to miesięcznie naliczane są kwoty od
300 zł do 500 zł. Mój znajomy tak się zapożyczył, pożyczył 1800 zł przez pół roku płacił
przedłużenie 250 zł. Mógł powiedzieć rodzinie a tak to przez te pół roku prawie spłacił ten
kredyt, pożyczał na innych stronach i potem może wyjść 12 tys. zł.
Ad. pkt. 3 Sprawy bieżące.
a) Przewodniczący Komisji Edukacji i Kulury p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie
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 2016 r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - Art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
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Powiatu obowiązek podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań i ustalenia planu
finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przekazanych przez Prezesa Zarządu PFRON Powiatowi Jarocińskiemu w 2016r.
w wysokości 1 363 153,00 zł. Zadania, które mogą być realizowane ze środków Funduszu
są ustalone w ustawie oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 926) Zadania przewidziane w projekcie uchwały są zgodne
z zadaniami określonymi w w/w przepisach. Wysokość przeznaczonych na ich realizację
środków wynika z analizy rozeznanych potrzeb.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kulury p. Mariusz Stolecki – czy są jeszcze jakieś
pytania. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.
Kto z Państwa obecnych na sali członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych jest „za”
pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest
„przeciw”? Kto się wstrzymał? Dziękuję.
W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Wszyscy
głosowali „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
b) Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki - Zaopiniowanie
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. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
P. M. Jantas, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - Proponuje się
podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej, w kwocie 320 000,00 zł (trzysta
dwadzieścia tysięcy 00/100). W zamian Powiat Jarociński obejmie 320 (trzysta dwadzieścia)
udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy udział. Środki finansowe uzyskane
z podwyższenia kapitału zakładowego, zostaną przeznaczone na obsługę zobowiązań
związanych z wyemitowanymi obligacjami, których termin zapadalności przypada na
2016 rok. Chciałem zwrócić uwagę na jedną kwestię związaną z art. 15 ustawy o działalności
leczniczej, która nas zobowiązuje do tego, że nie możemy odmówić żadnej osobie, która
potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie
życia lub zdrowia. Szczególnie nacisk kładę na zdrowia, bo to nie są tylko takie sytuacje,
gdzie jest zagrożone życie, ale też zdrowie. Chciałem przedstawić Państwu sytuację na dzień
dzisiejszy z punktu widzenia roku 2016. Za 2 miesiące 2016 roku, nadwykonania w szpitalu
powiatowym to jest kwota prawie 360 tys. zł, a na koniec marca wzrośnie ta kwota do około
500 tys. zł. Za tymi wartościami liczbowymi kryją się pacjenci, w przypadku 350 tys. zł
za 2 miesiące, oddział dziecięcy, czyli pediatria to jest kwota 102 tys. zł, oddział wewnętrzny
to jest kwota 55 tys. zł, oddział intensywnej terapii to jest kwota 70 tys. zł, ginekologia 47 tys.
zł. To wszystko powoduje, że szpital musi zakupić leki, celem leczenia tych pacjentów.
Natomiast z NFZ nie ma przychodu wynikającego z tych pacjentów. Jeśli chodzi o sytuację
służby zdrowia to niech posłuży za przykład z ostatnich dni, jeśli chodzi o szpital w Środzie
Wielkopolskiej, który wyemitował 22 mln zł obligacji, poręczyła gmina. W dniu, kiedy środki

trafiły na konto te środki 17 mln zł zostały przelane na zobowiązania wynikające
z funkcjonowania szpitala w latach poprzednich. Prosząc Państwa o decyzję pozytywną, że
te środki, o które Państwa proszę w zamian, za które obejmujecie kolejne udziały to nie są
środki na bieżącą działalność tak jak w przypadku Środy Wielkopolskiej. Nie wyemitowano
tam obligacji na rozbudowę szpitala, na dostosowanie tylko na bieżącą działalność
dotychczasową. Drugi przykład szpitala w Krotoszynie, powiat będzie dokładał 3 mln zł
na bieżącą działalność. Jeśli chodzi bieżące funkcjonowanie szpitala nigdy Państwa nie
prosiłem z jednym wyjątkiem, było to posiłkowanie się. Poprosiłem o podwyższenie kapitału,
które posłużyło na zakup endoprotez, żebyśmy mogli zrealizować 125 endoprotez w skali
roku. Dzięki temu od 1 lipca 2016 roku nadal będziemy mogli wykonywać endoprotezy,
a wartość kontraktu nie uzasadniała tak dużej ilości endoprotez. Wątek lekarzy, to oprócz
tego, że jest to trudna sytuacja kadrowa pozyskania lekarzy to ostatnio wyczytałem w prasie
branżowej, że średnia w Europie to jest 3,5 lekarza na 1000 mieszkańców, w Polsce jest 2,2
to w Wielkopolsce jest najgorzej, jest ostatnia w Polsce, jeśli chodzi o województwo.
Rozporządzenie, które spowodowało podwyżki dla pielęgniarek też spowodowało w szpitalu
napięcia pozostałych grup zawodowych. Są też rehabilitanci, którzy mają wyższe
wykształcenie, a zarabiają najniższą krajową to są diagności laboratoryjni, pracownicy
rentgena, administracja. Zarobki nawet jak na Jarocin są niskie, a jeszcze to rozporządzenie
spowodowało dodatkowe napięcia w szpitalu i presję na wzrost wynagrodzeń. Sytuacja
finansowa szpitala nie umożliwia spełnienia oczekiwań pozostałego personelu. Spotykam się
ze związkami zawodowymi, mamy wybranego negocjatora. Tych problemów jest więcej.
W Ministerstwie została powołana komisja trójstronna, żeby to rozporządzenie rozszerzyć
o wszystkie grupy zawodowe.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Radny Zb. Kuzdżał - czy założenia, które zostały przedstawione, zaoszczędzenie pieniędzy
na 2016 rok czy realizowane na bieżąco? To, co Pan sobie założył czy jest możliwość, że
zrealizujemy to w 2016 r.? Jeżeli jedna grupa zawodowa 400 zł to nieciekawa atmosfera
panuje w szpitalu. Wcale się nie dziwię pozostałym. Jakie odczucia? Jak to wygląda?
P. M. Jantas, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - nie tylko od momentu
pojawienia się tego rozporządzenia, ale od kilku lat sytuacja „innego personelu” od strony
finansowej różowo nie wyglądała. Z wszystkimi związkami byłem w sporze zbiorowym,
który trwa do dnia dzisiejszego. To jest efekt niezadowolenia. Dodatkowo to, co załatwiło
sprawę jednej grupy zawodowej spowodowało wzrost poczucia niezadowolenia, doszły
dodatkowe konflikty w szpitalu, czemu pielęgniarki dostały a rehabilitantki 80% osób posiada
wyższe wykształcenie kierunkowe, odpowiadają, wykonują odpowiedzialną prace, buduje
dodatkowe napięcia. Na co dzień muszę się zmagać z tym, poprzez spotkania
z przedstawicielami związków. Ostatnio nawet starosta się włączył w rozmowy,
z pracownikami rehabilitacji, ta sytuacja było wielkie niezadowolenie. Poprosiłem Starostę,
żeby się włączył w rozmowy. Faktycznie doniesienia medialne ze spotkań z komisji
trójstronnej czy faktycznie jest możliwość, żeby to zostało rozszerzone o pozostałe grupy
zawodowe. Dla mnie to by było wielkie wsparcie, jeśli chodzi o pielęgniarki, położne to temat
się uspokoił. Oprócz tych grup równie liczne są pozostałe. Około 180. Jeśli chodzi o działania
restrukturyzacyjne to sytuacja jest skomplikowana, bo pierwsza połowa roku dla służby
zdrowia jest trudniejsza finansowa, bo często wzrost kontraktu na oddział dziecięcy, ortopedii
nastąpił w drugiej połowie 2015 roku. Natomiast w pierwszej połowie roku to są działania,
które szpital podejmuje, żeby mieć argumenty z punktu widzenia podwyższenia kontraktu.

Nadwykonania na oddziale intensywnej terapii będą zapłacone tylko jest pytanie czy
to będzie w pierwszym półroczu czy na drugie półrocze czy po zakończeniu roku.
Proszę podchodzić do tych nadwykonań, że z jednej strony używam jako argumentu, że
mamy te świadczenia medyczne, za które nie mamy zapłacone, ale jest szansa, że kontrakty
wzrosną. W krótkiej perspektywie jest to obciążenie.
Radny Zb. Kuzdżał - po półroczu, co za krótki czas, żebyśmy, co nieco widzieli
Radny J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - ogólnie dwie rzeczy, to, co Pan wspomniał
o konfliktach, będzie zawsze konflikt, bo pieniądze znaczone idą na podwyżki,
z wyłączeniem lekarzy i Pan Prezes ma do swojej dyspozycji i tym dysponuje.
Jako radni podejmowaliśmy decyzje, rozwijamy, idziemy w rozbudowę. Na tych z góry nie
ma, co liczyć. Lekarze kasę dostali, później pielęgniarki. To, co zawsze sygnalizowałem, że
szpital jako całość. Tam gdzie pieniądze nie ma solidarności, po trupach. Panie Prezesie ten
pakiet potrójny, to większość z nas radnych jest za, bo w 2017 r. ma Pan być gotów, kaplica,
paliatyw i ginekologia. Czy to jest zagrożone? Czy zdążymy?
P. M. Jantas, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - jeśli chodzi o pozyskanie
finansowania oferty, bo to Państwo będziecie podejmować decyzję. Myślę, że to już
w miesiącu kwietniu wejdzie na sesję, będziecie podejmować decyzję. Uważam, że to nie jest
zagrożone, jeśli będzie wsparcie Państwa radnych, z punktu widzenia podejmowania decyzji,
bo problem jest natury finansowej, jeśli nie będzie zgody to nie będzie możliwości uzyskania
dofinansowania. Tak jak Pan powiedział, że problem leży w pieniądzach. Jeśli będzie Wasze
wsparcie tak jak w poprzedniej kadencji, jak będzie wsparcie to powstaną kolejne oddziały.
Starosta poprosił mnie na spotkanie, bo działa na terenie Jarocina Stowarzyszenie Budowy
Nowego Szpitala, które posiada działkę 5 ha i chcą ja przekazać, żeby posłużyło
na sfinansowanie inwestycji oddziału chorób wewnętrznych. Jeśli przekonam Państwa, że
warto w tym kierunku iść, to na pewno zdążymy.
Radny L. Mazurek - to, co powiedział p Kuzdżał i p. Szczerbań to powiedział Pan Prezes, że
te nowe oddziały nie są zagrożone, ale przy wsparciu finansowym powiatu. Jestem za tym,
pewnie wszyscy tutaj, że musielibyśmy to wspierać, ale żeby Pan podał, jaka wysokość tej
sumy będzie? O jaką sumę będzie Pan wnioskował do nas? Czy jesteśmy w stanie?
To nie musi być dzisiaj, nie jest Pan przygotowany, ale byśmy musieli dostać taką informację.
P. M. Jantas, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – tak jak wspomniałem
prawdopodobnie, jeśli będzie taka zgoda Zarządu Powiatu w miesiącu kwietniu to będzie ten
temat przedstawiany. Wstępne oczekiwania finansowe były na poprzedniej komisji
przedstawiane. Na pewno nie będziecie Państwo podejmować decyzji, jeżeli w szczegółach
nie przedstawię.
Radna B. Włodarczyk - do tego samego, co przed chwilą powiedzieli Pan Jan i Pan Leszek,
że nie odpuścimy Panu oddziału paliatywnego. Tym bardziej, że stoję na stanowisku niech
dzieciątka się rodzą jak najwięcej, ale ludzie niech godnie umierają. Czego dowodem jest
nagonienie śmierci Księdza Kaczkowskiego, który od początku do końca swojego żywota
poświęcił ludziom chorym. A w Jarocinie takiego oddziału nie mamy. Też będę tego
pilnowała, żeby tego dotrzymać. Jeśli mamy zgadzać się na takie czy inne oddziały, które
przynoszą rentowność szpitalowi to musimy mieć na uwadze ludzi cierpiących, żeby godnie
odchodzili na tamten świat. Drugie pytanie dotyczy tematu, że istnieje społeczny komitet

budowy nowego szpitala, czy Pan miał z nimi kontakty? Czy Pan z nimi rozmawiał?
Czy i jakie wieści może nam Pan przekazać? Póki, co nic o tym nie wiemy.
P. M. Jantas, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - komitet czy
stowarzyszenie, które dysponuje tym gruntem to Stowarzyszenie decyduje, co z tym gruntem
zrobi. Padła propozycja, żeby ten grunt sprzedać i przekazać środki na rozbudowę szpitala.
Mieliśmy spotkanie w tamtym tygodniu i ci państwo, którzy reprezentowali to stowarzyszenie
to jasno doprecyzowali, że oni chcą, żeby te środki na rozbudowę, posłużyły oddziałowi
chorób wewnętrznych i paliatywnemu. Natomiast oni prosili, to wymaga analizy,
oczekiwaliby, żeby to nie były remontowane pomieszczenia w starym skrzydle szpitala tylko,
żeby powstał pawilon na terenie szpitala, które by obejmowały dwa oddziały.
Jasno sprecyzowany cel.
Radna B. Włodarczyk - z tego wynika, że wszczął Pan postępowanie w tej kwestii
i jest promyk nadziei. Jak dobrze sobie przypominam to wszystkie osoby, które są w naszej
Komisji były za tymi sprawami, o których dzisiaj mówimy. Jeśli pójdzie to na zarząd
to będzie korzystna oferta zarządu. Tylko tak jak Pan Leszek powiedział trzeba by określić
mniej więcej, jakie to będą koszty.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kulury p. Mariusz Stolecki – czy są jeszcze jakieś
pytania. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.
Kto z Państwa obecnych na sali członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych jest „za”
pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest
„przeciw”? Kto się wstrzymał? Dziękuję.
W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Wszyscy
głosowali „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Wyszedł Pan Radny Małynicz oraz Pan Radny Kuzdżał.
c) Przewodniczący Komisji Edukacji i Kulury p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie
projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kulury p. Mariusz Stolecki – czy są jakieś pytania.
Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.
Kto z Państwa obecnych na sali członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz
Komisji Edukacji i Kultury jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu
uchwały? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Kto się wstrzymał? Dziękuję.
W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Wszyscy
głosowali „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
W głosowaniu wzięło udział 4 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali
„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Z uwagi na wyczerpnie porządku obrad zakończono posiedzenie.
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