Protokół Nr 38/17
ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Edukacji
i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego
odbytego w dniu 29 marca 2017 r. w godz. od 15:00 do 16:35
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 2016 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, Z –ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie – przedstawił
informację o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2016 rok uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Informacja stanowi załącznik
nr 3 do protokołu. Slajdy stanowią załącznik nr 4 do protokołu.
P. K. Cieślak, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie przedstawił informację o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2016 rok uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Informacja stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – dziękuję za
przedstawienie informacji.
Nie było pytań. Komisje przyjęły informacje.
Ad.pkt.2
P. M. Boruta, Z –ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie – przedstawił
informację na temat metody pracy szkół i Policji mające na celu przeciwdziałanie oraz
zwalczanie narkomanii i innych uzależnień. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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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 7 do protokołu.
P. G. Maćkowiak, Dyrektor ZSS w Jarocinie – przedstawił działania 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. 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 10 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 11 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – przedstawił działania
w zakresie zwalczania narkomanii i innych uzależnień wśród młodzieży w Poradni
Pedagogiczno – Psychologicznej w Jarocinie. Informacja stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Dziękuję za przedstawienie informacji.
Nie było pytań. Komisje przyjęły informacje.
Ad.pkt.3 Sprawy bieżące.
3a Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 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 2017 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
P. Aleksandra Walczak – Głąb, p.o. Dyrektora PCPR w Jarocinie - Art. 35a ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i s poł e cz n ej or az
z at rud ni ani u o só b n i ep eł no sp r aw n yc h ( Dz . U. z 20 11 r. N r 127 poz. 721)
nakłada na Radę 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 1 304 019,00 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. Z uwagi na niedobór środków w roku bieżącym na wszystkie zadania
określone w powyższej ustawie powiat będzie realizował niektóre zadania z zakresu
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rehabilitacji zawodowej i społecznej wynikające z analizy rozeznanych potrzeb osób
niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Z tych względów podjęcie
uchwały jest uzasadnione.
Radny P. Franczak - chciałem zapytać w kontekście porównania środki przydzielone
na 2017 a na 2016. Ile mieliśmy w 2016 roku?
P. Aleksandra Walczak – Głąb, p.o. Dyrektora PCPR w Jarocinie – 1 363. 154 zł.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – dziękuję bardzo.
Przechodzimy do zaopiniowania.
W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
7 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
3b Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie
projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
P. M. Drzazga, Wicestarosta – jest taki wymóg obligatoryjny, żeby taki Powiatowy Program
działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych był w cyklu 5 letnim przygotowany, ponieważ
w roku 2016 poprzedni Program wygasł stąd jest konieczność wywołania takiej uchwały.
Program dotyczy okresu pięcioletniego. Został on opracowany przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Jarocinie we współpracy z przedstawicielami jednostek organizacyjnych
powiatu działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W programie wskazano konieczność
podjęcia działań w szczególności w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej, zatrudniania
oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Program jest zgodny z celami
i kierunkami działań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu
Jarocińskiego na lata 2014-2020. Źródłem finansowania zadań Programu działań na rzecz
osób niepełnosprawnych w powiecie jarocińskim na lata 2017-2021 będą głównie środki
otrzymywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
algorytmu, z Funduszu Pracy, a także z budżetu powiatu jarocińskiego na realizację zadań
statutowych powiatu i jednostek organizacyjnych. Uchwalenie Programu pozwoli również na
pozyskiwanie środków z programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, a także innych źródeł zewnętrznych.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – dziękuję bardzo.
Przechodzimy do zaopiniowania.
W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
7 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
3c Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie
projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania
oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie prowadzonego przez
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Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych "OPUS" za rok
2016. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
P. M. Drzazga, Wicestarosta - Zgodnie z § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
(Dz. U. Nr 63, poz.587) jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne
sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystaniu środków finansowych warsztatu.
Sprawozdanie stanowi podstawę do dokonywania przez powiat corocznej oceny działalności
warsztatu. Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie za 2016r.
zostało złożone przez prowadzące Warsztat Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „OPUS”. Z analizy efektów realizacji indywidualnych programów
rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie wynika, że jednostka
w 2016r. realizowała zadania określone w art. 10a ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,
z póżn. zm. stwarzając osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja tego celu odbywała się przy zastosowaniu
technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności
życia codziennego oraz zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz
podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo
w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. Przedstawione sprawozdanie finansowe
wykazało zgodne z planem wykonanie rocznego budżetu w 2016r. Reasumując – Warsztat
Terapii Zajęciowej w Jarocinie w roku 2016 zrealizował zadania na rzecz uczestników
zgodnie z założeniami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011r. Nr 127 poz.721
ze zmian.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 587). Proces rehabilitacji
prowadzony był prawidłowo i zgodnie z indywidualnym procesem terapii i rehabilitacji
przygotowanym przez Radę programową WTZ, co stanowi podstawę do dokonania
pozytywnej oceny jego działalności w 2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Jarocinie pismem RON.5404.1.2017 z dnia15.03.2017r. pozytywnie oceniło pod względem
merytorycznym i finansowym sprawozdanie WTZ za 2016r. Mając na uwadze powyższe oraz
przepisy powołane w projekcie uchwały uzasadniają jej podjęcie.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – dziękuję bardzo.
Przechodzimy do zaopiniowania.
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W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

3 d Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie
projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawąPrawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie
Powiatu Jarocińskiego.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
P. M. Drzazga, Wicestarosta – Zgodnie z art.217 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz.60) rada powiatu
po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty podejmuje uchwałę w sprawie
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dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych
powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający realizację odpowiednio obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu
lub przebywającym w zakładach i jednostkach zorganizowanych w podmiocie leczniczym.
Na mocy nowego aktu prawnego – Prawo oświatowe wprowadza się nowe typy szkół, określa
się terminy dotyczące funkcjonowania dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych.
Rada Powiatu Jarocińskiego w dniu 17 lutego 2017r. podjęła uchwałę Nr XXXIX/249/17
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Jarocińskiego. Przedmiotowa uchwała
została przesłana do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty celem jej zaopiniowania.
Wielkopolski Kurator Oświaty w piśmie Nr DKa.545.1.48.2017 z dnia 14 marca 2017 r.
projekt uchwały zaopiniował ze wskazaniem zmian opisanych w uzasadnieniu opinii.
W niniejszym projekcie uchwały uwzględniono zmiany wskazane przez Kuratora Oświaty.
Ponadto w uchwale na wniosek Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie
wprowadzono zmianę numeracji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1 oraz w obecnym Zespole Szkół
Ogólnokształcącym w Jarocinie, ul. Kościuszki 31. Liceum Ogólnokształcącemu
mieszczącemu się na ul. Kościuszki 31 nadano nr 1, co spowodowało zmianę numeracji
dla liceum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 na ul. Franciszkańskiej 1.
W projekcie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych
od dnia 1 września 2019r. nie uwzględniono Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Jarocinie w Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Jarocinie ze względu na likwidację
tej szkoły. Rada Powiatu Jarocińskiego w dniu 17 lutego 2017r. podjęła uchwałę w sprawie
zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie, przy ul. T. Kościuszki 31. Uchwała uzyskała
pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Wobec powyższego podjęcie
niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Radna B. Włodarczyk - historycznie rzecz biorąc to liceum na Kościuszki było pierwsze, a
potem dopiero było u Franciszkanów a potem u Dyrektora Witka. Wydaje mi się, że
historycznie rzecz biorąc, absolwenci są bardzo uczuleni na to, jak powołaliśmy Zespół Szkół
Ogólnokształcących to miałam bardzo zmytą głowę, że dlaczego nazwę zmieniamy.
Dlatego dzisiaj o tym mówię. Chciałabym uzyskać odpowiedź, którą przekażę
na stowarzyszeniu, dlaczego 3 a nie 1.
P. M. Drzazga, Wicestarosta - już zostało to sprostowane, jest 4 letnie Liceum
Ogólnokształcące nr 1 na ul. Kościuszki. Nie ukrywam, że uważałem, że liceum
na Kościuszki powinno być nr 1 a później numeracja. Uznaliśmy, że jeśli już
przygotowujemy projekt uchwały to tak powinno być, żeby sprostować zaległości
historyczne. Swego czasu została wprowadzona numeracja technikum i liceum i dlatego
stworzyło się takie zamieszanie. Uważam, że sprawiedliwość dziejowa zwyciężyła.
Radny P. Franczak - mówimy o sieci szkół, pytałem się ostatnio w zakresie dalszego
kierunku optymalizacji tej sieci, w kontekście tych zmian, które wynikają z ustawy
w szkolnictwie. Czy ta zmiana sieci szkół jest przesłanką wymiany dyrektorów?
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P. M. Drzazga, Wicestarosta – mówimy o sieci szkół, nie mówimy o żadnej wymianie
dyrektorów, gdyby była likwidacja szkoły czy połączenie w zespół to wtedy byłby konkurs
na dyrektora szkoła. W tym momencie wszyscy dyrektorzy zostają w swoich szkołach tak jak
jest. Chyba, że upływa kadencja to może być wywołana uchwała, że przeprowadzamy
konkurs. W tym przypadku nie widzę takiej potrzeby, żeby dokonywać jakiejkolwiek
zmiany. Przyjęcie uchwały nic ze sobą nie niesie, obejmuje sieć na terenie Powiatu
jarocińskiego zgodnie z wymogami ustawy. To jest ta część obligatoryjna, którą musimy
wypełnić w tym roku.
Radna B. Włodarczyk – był konkurs organizowany na dyrektora liceum, potem doszło
liceum dla dorosłych i po roku miałam drugi konkurs na dyrektora zespołu, taka sytuacja
była.
P. M. Drzazga, Wicestarosta – w przypadku Zespołu Szkół Ogólnokształcących następuje
wygaszanie, nie ma potrzeby wywołania konkursu.
Radny Sł. Wąsiewski – nie zgadzam się z tym. Powstaje nowa placówka od września
w związku z tym musi być konkurs i wybór nowego dyrektora
P. M. Drzazga, Wicestarosta – nie musi być.
Radna B. Włodarczyk – zależy od władz miejscowych.
Radny Sł. Wąsiewski – samorząd może powierzać funkcje dyrektorów bez konkursu.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – dziękuję bardzo.
Przechodzimy do zaopiniowania.
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury,
5 głosowało „za”, 1 „wstrzymał się” od głosu. Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany
3 e 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 17 do protokołu.
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – Proponuje się podwyższenie kapitału
zakładowego w formie pieniężnej, w kwocie 85 000,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100).
W zamian Powiat Jarociński obejmie 85 (osiemdziesiąt pięć) 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 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – co się stało
Panie Martuzalski, że tak Pan zmienił zdanie, jeszcze niedawno Pan głosował odwrotnie.
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – jak głosuję to jest moja prywatna sprawa.
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po wejściu do Spółki, gratuluję wszystkim Państwu, którzy macie uśmiech na twarzy, bo ja
ten uśmiech straciłem po wejściu do Spółki, kiedy zobaczyłem, co żeście tam namajstrowali.
Nie jest mi do śmiechu. Tym jednozdaniowym uzasadnieniem dla osób inteligentnych całą
prawdę o sytuacji Spółki
Radny M. Małynicz - zapewniam, że kondycja powiatu też najlepsza nie jest, a jednak
zdecydował się Pan być płatnym członkiem zarządu.
Radny P. Franczak - chciałem zwrócić uwagę, że mówimy o kwocie 85 tys. zł a słownie jest
300 tys. zł. w piątek mamy sesję i wtedy będzie pewnie miejsce na dyskusję, będziemy
mówili o konkretach. Na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o kondycję szpital to nasza wiedza
opiera się z jednej strony na informacji rozliczającej dany rok, gdzie biegły księgowy
potwierdza pewne rzeczy, stany, ale zostawmy to na piątek.
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – mogę ze strony Zarządu Panu obiecać,
zadeklarować, że będzie to pierwsza pełna informacja nie tylko o stanie Spółki, ale
o wszystkich problemach, z którymi Spółka będzie musiała się zmierzyć.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – źle mnie
Pan zrozumiał Panie Martuzalski, to nie było przeciwko Panu. Ma Pan rację, skoro jest tak jak
Pan mówi w Spółce, a z drugiej strony nie wiemy, co przed nami, jaki macie plan.
To czy jest sens kolejny raz ładować pieniadze, po co ładować te pieniądze w studnię bez dna.
Teraz ja będę przeciwko ładowaniu, co kwartał pieniędzy. Niech Ci, co tam są zacisną pasa,
a nie my. Okazuje się, że 50% wykorzystania łóżek, a my, co kwartał 300 tys. zł lekką ręką,
bo tak pasuje.
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – mam wniosek, abyśmy z wnioskami
poczekali
do
momentu,
kiedy
dostaniecie
Państwo
pakiet
informacji.
Dlatego bym wnioskował, aby Pan i inne osoby nie zgłaszały tego typu wniosków, bo one
są bezpodstawne. Myślę, że będzie sporo czasu na dyskusje jak Państwo dostaniecie
wszystkie informacje odnośnie biegłego.
Radny M. Walczak – czy dałoby radę przed sesją wstawić te wszystkie materiały, żeby radni
mogli się wcześniej zapoznać?
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – przez ostatnie półtora miesiąca bardzo
pilnie studiowałem wypowiedzi między innymi Pańskie i Pana deklaracje, co do wiedzy
na temat Spółki. Myślę, że ta sesja da nam wiele informacji, to nie będzie informacja ode
mnie, to będzie informacja od osób, które badały sytuację Spółki, niezależnych osób, będzie
informacja Rady Nadzorczej, od Zarządu Spółki, pakiet informacji na bazie, której padną
wnioski i wtedy Wysoka Rada będzie mogła podjąć decyzję. Taką, jaką podjęła parę lat temu,
kiedy podjęliście decyzję o następnym etapie rozbudowy, Państwo podjęliście taka decyzje,
dzisiaj słyszę, że tą decyzję chcecie zmienić. Apeluję, żeby wstrzymać się z wnioskami,
decyzjami do momentu, kiedy posiądziecie pełną informację, też tej informacji pełnej nie
mam, oceny od audytora, biegłego rewidenta. To wszystko przed nami, za dwa dni
otrzymamy pełną informację, a wtedy będziemy mogli w sposób rzetelny ocenić sytuację
i Wysoka Rada będzie mogła podjąć decyzje.
Radny M. Walczak – nie stanowiłoby to żadnego problemu, żeby przed sesją dostarczyć
nam te wszystkie dokumenty, żebyśmy mogli się z tym zapoznać, człowiek nie jest w stanie
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wszystkiego wyłapać. Czy jest taka możliwość, żeby te wszystkie dokumenty były dostępne
przed sesją?
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – myślę, że kwestie finansowe, bilans, który
został zakończony to jest do otrzymania, bo to nie jest żadna tajemnica. Chyba nikt na tej sali
nie chce postawić tezy, że ktoś z Państwa czegoś nie wie o naszej Spółce, bo to byłaby
dziwna teza i ja w tym momencie bym się bardzo zdziwił.
Radny M. Małynicz – jeżeli dokonujemy jakiś zmian w E-Sesji dokładamy zdejmujemy,
wrzucamy coś nowego lub późno się materiały pojawiają, Państwo wiecie, bo jesteście
na czele powiatu jak te zmiany się zmieniają, jak szybko następują, Wy o tym wiecie, my nie
wiemy. Nie szkodziłoby, żebyśmy sms dostali taka informację, że na E sesji coś nowego się
pojawia, ważnego, nawet jeśli to nie jest ważne, żeby to był jakiś standard. Sami mówicie, że
to nie jest żadna tajemnica, żebyśmy nie byli zaskakiwani w dniu komisji, czy tak jak tutaj
mówimy, że mamy sobie wziąć na wstrzymanie, jeden, dwa dni przed sesją. Umówmy się, że
to nie jest dla nas, dla was żaden problem, żeby tablet włączyć i szybciutko sobie ten materiał
przeanalizować.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – my też tego
nie wiemy jeszcze. Tym bardziej uważam, że nie ma dzisiaj, co głosować tych pieniędzy.
Znając to, co jest za nami, a nie wiedząc, co przed nami to uważam, że jest to 300 tys. zł
wyrzucone w błoto.
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – nie 385 tys. zł tylko 85 tys. zł.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – dzisiaj tylko
opiniujemy ten projekt uchwały, więc ja nie widzę przeszkód.
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – wniosek formalny, proszę o autopoprawkę,
wkradł się błąd słownie jest 300 tys. zł a powinno być 85 tys. zł. Co do wniosku Pana
Radnego Matuszaka ta uchwała w porządku obrad jest po punkcie, w którym będziemy
rozmawiać o szpitalu. Jeżeli dojdziecie Państwo do takich wniosków, jakie dzisiaj stawia
Pan Radny, aby nie zagłosować za tą uchwałą. Poczekajmy, jeszcze raz apeluję do piątku,
abyśmy mogli sami ocenić, czy te środki są nieodzowne? Czy spółka poradzi sobie bez
pomocy powiatu, ale na bazie informacji, które Państwo otrzymacie w piątek?
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – dziękuję bardzo.
Przechodzimy do zaopiniowania.
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
3 radnych głosowało „za”, 3 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Projekt uchwały został negatywnie zaopiniowany.
3 f Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie
projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w WPF na lata 2017 – 2030.
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Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – czy ktoś ma pytania?
Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania.
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury,
6 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
Posiedzenie opuścił radny Mariusz Małynicz..
3 g Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie
projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2017 rok.
Radny P. Franczak - chciałem dopytać, bo była mowa o Domu Pomocy Społecznej, co to są
za ekspertyzy?
P. M. Drzazga, Wicestarosta - okazuje się, że część budynku, ściana w piwnicy od strony
drogi nr 11, pęka. Być może jest to związane z tym, że w zeszłym roku były bardzo
gwałtowne opady i to spowodowało problem z odprowadzeniem wody z tego terenu.
Chcemy sprawdzić w ramach ekspertyzy czy nie zostały uszkodzone dreny?
Na jakiej wysokości biegnie odwodnienie tej części budynku? Skoro włożyliśmy tyle
pieniędzy w budynek to trudno by było patrzeć na to, że zaczyna się robić pluchawa na
zewnętrznej części budynku. Stąd uważamy, że zasadne jest wykonanie gdzie leży problem?
Pieniądze nie są na tyle duże, a dobrze by było rozwiązać problem, żeby nie doprowadzić
do zniszczenia.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – czy ktoś ma pytania?
Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania.
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury,
6 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
6 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Z uwagi na wyczerpnie porządku obrad zakończono posiedzenie.
Przewodniczący Komisji
Edukacji i Kultury
Mariusz Stolecki

Protokołowała:
A. Przymusińska
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