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Protokół Nr 40/17 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 23 stycznia 2017 r. w godz. od 15:00 do 15:30 

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 Zdrowia i Spraw 

Społecznych p. Mateusz Walczak, który na wstępie powitał wszystkich członków  

Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że Komisja może podejmować prawomocne 

decyzje, gdyż zachowuje quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, 

który przedstawiał się następująco: 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Funkcjonowanie Powiatowych Ośrodków Wsparcia. 

2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2016. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt. 3a 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – przedkładam do zaopiniowania jako 

pierwsze projekt Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego 

przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej, ponieważ Pan Błażej Ciesielski musi 

wyjść za chwilę.  Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

P. B. Ciesielski, Starostwo Powiatowe w Jarocinie - Wojewoda Wielkopolski pismem 

numer SO-IV.0031.6.2017.10 z dnia 11.01.2016 r. zwrócił się o podpisanie porozumienia  

w przedmiocie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie  

z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej 

(Dz.U. z 2016 r poz. 1534 z późn. zm.). Zadania te polegają na zawieraniu i podpisywaniu 

w imieniu Wojewody Wielkopolskiego umów zlecenia z zakładami opieki zdrowotnej, 

lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe 

praktyki lekarskie i psychologami, na przeprowadzenie badań specjalistycznych w tym 

psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej  

w Jarocinie. Wojewoda przekazał na ten cel środki finansowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy  

o samorządzie powiatowym, powiat może zawierać z organami administracji rządowej 

porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych w zakresie administracji rządowej. 

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

podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak - czy są pytania. Nie widzę. Przechodzimy 

do głosowania.  
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Kto z Państwa obecnych na sali członków Komisji jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem 

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

Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji. Przy 8 głosach „za” projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad.pkt.1Funkcjonowanie Powiatowych Ośrodków Wsparcia. 

P. M. Rakoczy Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Noskowie – przedstawił 

funkcjonowanie Powiatowych Ośrodków Wsparcia. Informacja stanowi załącznik  

nr 4 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – dziękuję. Otwieram dyskusję.  

 

Radny Zb. Kuzdżał - niech Pan opowie o filii w Raszewach, ile jest tam osób? 

 

P. M. Rakoczy Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Noskowie – filia  

w Raszewach mieści się w budynku starego przedszkola, uczęszcza tam 14 osób.  

 

Radny Zb. Kuzdżał - tylko i wyłącznie z gminy Żerków? 

 

P. M. Rakoczy Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Noskowie – tak, tylko  

i wyłącznie z Gminy Żerków. Akurat ta jednostka w Raszewach obejmuje tylko Gminę 

Żerków. 

 

Radny L. Mazurek – chciałbym, co mój kolega zapytał, w takim sprawozdaniu gdzie 

mówimy o sprawozdaniu finansowym, to dobrze by było, żeby znalazło się w nim ilu 

pracowników pracuje na etatach to jest suma jakaś, na etatach też jaka suma.  

Te sumy powinny padać, nie podaje Pan, jakie są sumy. Myślę, że na przyszłość trzeba  

by było uzupełnić, żebyśmy wiedzieli, jakie są koszty utrzymania personelu i inne koszty.  

 

P. M. Rakoczy Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Noskowie – jest to Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych, a nie finansów. Jeśli jest taka potrzeba to nie ma problemu, 

możemy w sprawozdaniu napisać konkretnie, jakie działy zostały wykorzystane i w jakim 

rozdziale. Myślałem, że jeśli Komisja Zdrowia to sprawozdanie dotyczące funkcjonowania 

ośrodka. Następnym razem przygotuję szczegółowe dane na temat rozłożenia finansowego. 

 

Ad.pkt.2.  
Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – Zatwierdzenie sprawozdania z działalności 

komisji za rok 2016. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Członkowie Komisji Zdrowia przyjęli do wiadomości przedstawione sprawozdanie, bez 

uwag. Wszyscy członkowie Komisji zaopiniowali sprawozdanie pozytywnie. 

 

Ad.pkt.3. Sprawy bieżące. 

3b Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Jarocińskim na lata 2017-2022. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 
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P. E. Cuprych, Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR - jestem pracownikiem przy 

PCPR. Jednym z zadań własnych powiatu jest opracowanie programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. W tym programie zawarta jest charakterystyka zjawiska przemocy, 

mówimy w tym programie o skutkach przemocy, podejmuje informacje na temat prawa, które 

istnieje wobec przemocy w rodzinie. Dokonujemy diagnozy zjawiska przemocy na terenie 

Powiatu Jarocińskiego, te informacje pochodzą z ośrodków pomocy społecznej. Działają przy 

każdym ośrodku pomocy społecznej. Adresatami tego programu są osoby, które doznają 

przemocy, osoby, które są zainteresowane tematem, także świadkowie przemocy. Cel główny 

zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 

1. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

2. Poprawa jakości i dostępności pomocy udzielanej osobom doświadczającym przemocy  

w rodzinie. 

3. Ograniczenie stosowania przemocy przez sprawców –edukacja sprawców. 

4. Zwiększenie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

Radny L. Mazurek – mam pytanie czy działa niebieski pokój w Domu Dziecka w Górze? 

Czy to pomieszczenie czy mieszkanie jest wystarczające?  

P. E. Cuprych, Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR – niebieski pokój akurat  

to było pomieszczenie, w którym odbywały się przesłuchania ofiar, dzieci, które doznały 

przemocy bądź innych sytuacji. A jeśli chodzi o Dom Dziecka to rzeczywiście tam było 

miejsce noclegowe, gdzie kobiety w sytuacjach dramatycznych dotyczących przemocy były 

tam umieszczane, ale to są sytuacje sporadyczne. Takich ofiar, które musimy gdzieś 

umieszczać jest naprawdę niewiele.  Raczej staramy się pracować tak, aby została na terenie 

własnego domu, a sprawca został usunięty z tego domu poprzez stosowanie środków 

interwencyjnych, czyli zakaz zbliżania się. Takich sytuacji mamy niewiele, ale jeśli są  

to bardziej jesteśmy za tym, żeby umieścić w specjalistycznym ośrodku wsparcia w Zdunach. 

Jest to troszeczkę dalej od nas, ale tam na miejscu taka kobieta ma wsparcie psychologów, 

pomoc prawną. W Wielkopolsce są 3 takie ośrodki. 

 

Radny L. Mazurek – skoro kierujemy do ośrodka tam to jakie ponosimy koszty? 

 

P. E. Cuprych, Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR – nie ponosimy żadnych 

kosztów, bo ośrodki wsparcia dla kobiet są za darmo. 

 

Radny Zb. Kuzdżał - duży to jest ośrodek?  

 

P. E. Cuprych, Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR – 8 pokoi, po 2 kobiety  

z dziećmi. 3 miesiące, na kolejne 3 miesiące, żeby ta kobieta nabrała umiejętności, żeby 

mogła wrócić w swoje środowisko. 

 

Radny Zb. Kuzdżał - czy po tych 3 miesiącach może być przerzucona do jakiegoś ośrodka 

na dłuższa metę?  Czy w tym momencie się kończy i wraca do swojego środowiska? 

 

P. E. Cuprych, Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR – to są indywidualne 

przypadki, może się tak zdarzyć, że kobieta po 3 miesiącach musiała opuścić ten ośrodek, 

takie były zasady tego ośrodka, ale pomogliśmy, na terenie Kotlina, uruchomione różne 
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działania, żeby jej pomóc. Została umieszczona w lokalu, środki znalazły się, żeby jej pomóc. 

Mało jest ośrodków, które przedłużają na dłuższy czas. Chodzi o to, żeby ta kobietę tak 

usamodzielnić, całe środowisko wokół musi tak zadziałać, żeby ona zafunckjonowała  

w swoim środowisku. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak - jak jest z transportem, czy to PCPR 

dowozi?  

 

P. E. Cuprych, Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR – może PCPR dowieźć, ale 

nie mamy samochodu służbowego i policja może dowieźć.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak - czy są pytania. Nie widzę. Przechodzimy 

do głosowania. Kto z Państwa obecnych na sali członków Komisji jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest „przeciw”?  

Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji. Przy 8 głosach „za” projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 

  

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – odczytał pismo od Burmistrza Jarocina  

w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości  

w Zakrzewie. Kopia pisma stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Radny L. Mazurek - czy ta decyzja jest spowodowana tym, że nie ma możliwości, żeby ten 

podatek umorzyć za Zakrzew?  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - sytuacja, jeśli chodzi o ten podatek wygląda  

w sposób następujący. Ten podatek nie został zapłacony, w tym przypadku Burmistrz ma 

prawo pobrać podatek za 5 lat wstecz. Wynikło to z tego, że w Zakrzewie nigdy nie płacono 

podatku. W momencie, kiedy nastąpiło przeniesienie DPS z Zakrzewa do Kotlina  

i wykazaliśmy w naszej ewidencji budynki w Zakrzewie wtedy dotarło do Wydziału 

Finansów w Urzędzie Miasta, że my nie płacimy podatku. Oczywiście, że ten podatek może 

być umorzony, to jest w gestii Burmistrza. Możemy jeszcze się zwrócić z prośba o umorzenie 

odsetek.  

 

Radny M. Małynicz – co do umorzenia odsetek to bym się zgodził, ale co do podatku to jest 

podobnie w stosunku jak do innych podmiotów. 

 

Pan Grochowski Marek - od czerwca zeszłego roku, z Prezesem Szpitala rozmawiałem 

osobiście, spotkałem sie z nim na sesji i mnie przekonał, że mam tego nie ruszać.  

To nie ruszałem tego, mam przyjść do niego, przekonuje mnie Pan Prezes, że skontaktuje 

mnie z Kierownikiem Medycznym, żebyśmy sobie tą sprawę wyjaśnili. Od tego czasu nic. 

Nie odzywa się w ogóle. Napisałem do NFZ, który odpowiedział, że w sprawie załatwienia 

sprawy powinien odpowiedzieć Pan Bartosz Walczak – Starosta Jarociński.  

Chodzi o to, że poczułem się źle i poszedłem w piątek wieczorem na szpitalny oddział 

ratunkowy. Jak się Pan doktor dowiedział, że się źle czuje już od wczorajszego dnia, nie 

słuchał tłumaczenia, że nie mogłem przyjść wcześniej, bo mnie nie było w Jarocinie, miałem 

pod opieką 30 dzieci i musiałem je dowieźć do domu, to jest odpowiedzialna praca. 
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Potraktował mnie nieładnie. Na piśmie jestem przepuszczony przez SOR, gdzie ja go na oczy 

nie widziałem. Nie zbadał mnie, tylko przepisał od innego pacjenta. Nie zapisał mi żadnych 

leków do domu. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się zapoznać z dokumentacją to mogę 

udostępnić do wglądu.    

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – nie ma w tej chwili Prezesa Szpital  

i nie mamy jak się do tego odnieść.  

 

 

 Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Mateusz 

Walczak zamknął obrady. 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 Zdrowia i Spraw Społecznych 

 
 Mateusz Walczak 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 


