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Protokół Nr 45/17 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 24 maja 2017 r. w godz. od 14:00 do 15:20 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny 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. Karol Matuszak, 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. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy oraz sytuacja na rynku 

pracy.  

2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu za 

2016 r. i początek 2017 roku.  

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt.1 i 2.  
P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – przedstawił informację o realizacji 

zadań przez Powiatowy Urząd Pracy oraz sytuacja na rynku pracy. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Ponadto przedstawił sprawozdanie  

z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu za 2016 r. i początek 2017 

roku. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

W materiałach macie Państwo pełną informację, ale chciałem przedstawić najważniejsze 

informacje. Bezrobocie jest problemem złożonym, w ostatnich latach widać światełko  

w tunelu i bezrobocie się zmniejsza w całym kraju. Stopa bezrobocia na koniec kwietnia 2017 

wynosiła dla powiatu jarocińskiego  6,4 %, dla województwa wielkopolskiego 4,9, a dla 

Polski 8,1 %. Duży odłam bezrobotnych stanowią kobiety. Jeżeli chodzi o podziały wiekowe 

to cały czas bardzo dużo pracy należy skierować na osoby młode do 30 roku życia, gdzie 

wskaźnik bezrobotnych wśród tych osób jest najwyższy. W tych kategoriach wiekowych do 

końca kwietnia było zarejestrowanych 480 osób, w tym 322 kobiety. To bezrobocie wśród 

tych osób jest spowodowane niedostosowaniem bazą kształcenia dla potrzeb rynku pracy. 

Nadal kuleje zlikwidowanie kształcenia zawodowego, to ma bardzo duży wpływ na młodzież, 

która po ukończeniu szkoły wchodzi na rynek pracy, a nie ma kwalifikacji dostosowanych  

do potrzeb rynku pracy. Osoby bezrobotne, które stanowią duży problem, to osoby powyżej 

50 roku życia. W tej sytuacji na rynku pracy w powiecie jarocińskim jest 373 osoby, w tym 

153 kobiety. Najtrudniejszą rzeczą jest przekonanie pracodawców, że ta grupa osób, to nie są 

osoby, które wychodzą z rynku pracy, tylko osoby, które mają bardzo duże doświadczenie  

i są bardzo przydatne w zakładach pracy. Kolejną grupą są bezrobotni długotrwale 
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zarejestrowani w Urzędzie Pracy na końcu kwietnia wynosiła ona 620 osób, w tym  

416 kobiet. Długotrwale to znaczy, że osoby są zarejestrowane przez 12 miesięcy w Urzędzie, 

są to osoby, z którymi bardzo trudno pracuje się, z uwagi na to, że są to osoby powiązane  

z ośrodkami pomocy społecznej, gdzie ten statut osoby bezrobotnej pozwala im korzystać  

z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Chociaż to się trochę zmieniło, że sama opieka doraźna  

to osoby nie muszą być w urzędzie pracy zarejestrowane, ale jeżeli trafiliby na hospitalizację 

to bez ubezpieczenia musza ponosić koszty hospitalizacji. Kolejną grupą zarejestrowaną  

są osoby niepełnosprawne, w końcu kwietnia było to 119 osób, w tym 56 kobiet.   21 kwietnia 

otrzymaliśmy informację o likwidacji firmy ‘Paged” w sumie 200 osób. Z informacji, które 

mamy na dzień dzisiejszy z powiatu jarocińskiego jest to 166 osób. Cały czas prowadzimy  

na miejscu rozmowy z pracownikami i szefostwem firmy. Prowadzimy również rozmowy  

z firmami, które są zainteresowane przejęciem pracowników. Z tego, co wiemy jest duże 

zainteresowanie. Nie wiemy ile osób do nas trafi. Bardzo dużo osób przebywa na urlopach. 

Prawie 90 % osób zgodziło się na program dobrowolnych odejść i będą miały stosunek pracy 

rozwiązany 31 maja. Z dniem 1 czerwca do nas dotrą. Nowe firmy są zainteresowane 

zatrudnieniem tych pracowników. Po zarejestrowaniu się tych osób i chętnych pracodawców 

na zatrudnienie będziemy starać się o pozyskanie dodatkowych środków z przyczyn 

ekonomicznych. Staramy się pomóc zakładom pracy w tworzeniu nowych miejsc pracy.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję. Ta forma pomocy w postaci  

18 tys. zł na utworzenie nowej firmy, ile zostaje tych firm? Mam pytanie także, co do innych 

form pomocy na przykład staże, czy kontynuują? Czy ludzie zostają w tych firmach? 

 

P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – jeśli chodzi o tych co zakładają 

działalność gospodarcza to 95 % osób przez dwa lata może skorzystać z ochrony niskiego 

ZUS i przez 2 lata tą działalność gospodarczą prowadzi. Po tym okresie 2 letnim część osób 

zamyka działalność gospodarczą. Nie ma bliższych analiz, bo nie wszystkie osoby, które 

zamykają działalność u nas się rejestrują. Każdy, który otwiera działalność gospodarczą 

ponosi ryzyko, czasami koszty wynajmu przerosną, sytuacja na rynku. Ustawa mówi, że musi 

prowadzić działalność przez okres 12 miesięcy, żebyśmy my nie żądali zwrotu, ale są takie 

sytuacje, że czasami sytuacja rynkowa przerośnie i zamykają wcześniej. Są też takie zakłady 

pracy, gdzie przychodzą do nas, że ma na dzień dzisiejszy 10 pracowników, a od was brałem 

na otwarcie działalności gospodarczej, korzysta zrefundacji czy z innej formy na zatrudnienie 

dodatkowych pracowników. Pracodawcy wywiązują się z tego, ma jakieś plany rozwoju, 

pracodawcy utrzymują stan zatrudnienia.  

 

Radna B. Włodarczyk – w zeszłym roku byliśmy jako Komisja Rewizyjna, to jest co się 

kształtowało. Mam pytanie, bo wiadomo, że w tej chwili, jeśli chodzi o bezrobocie to sytuacja 

jest bardzo dobra. Czy ma Pan rozeznanie ilu na naszym rynku i w jakich zakładach pracują 

Ukraińcy? Jarociniacy mówią, że jest około 1000, inni mówią, że jest więcej.   

 

P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – jeśli chodzi o zgłoszenia zamiaru 

zatrudnienia Ukraińców, jeśli chce zatrudnić na okres 6 miesięcy to musi być rejestrowane  

w urzędzie pracy. Na dzień dzisiejszy mamy ponad 3000 zgłoszeń zarejestrowanych, co nie 

znaczy, że wszystkie takie zgłoszenia są na naszym rynku, wskazują miejsce pracy w całym 

kraju. My tego nie kontrolujemy, bo nie mamy takich możliwości czy na każde zaproszenie 

ten Ukrainiec przyjeżdża. Wiemy, że Biernacki, Rybhand, zatrudniają te osoby, część 

pracodawców jest bardzo zadowolona z nich, część przyjeżdża takich, co nie chcą pracować, 

patrzą coś zakombinować. Jest duży odsetek takich, którzy na terenie powiatu w zakładach 

pracy pracują, jesteśmy w kontakcie ze służbami granicznymi, bo są podrobienia 
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dokumentów. Jest duże zapotrzebowanie, codziennie po 100 oświadczeń dziennie 

rejestrujemy i dajemy pracodawcom. Ma nastąpić zmiana w przepisach, bo na dzień 

dzisiejszy jest to bezpłatne mają być wprowadzone opłaty za oświadczenia. Nie ma kontroli, 

może służby graniczne wiedzą ile faktycznie Ukraińców przekracza granice. Czy są u nas? 

Czy jadą gdzieś dalej?  

 

Radna B. Włodarczyk – czy Państwo mają rozeznanie, w jakich warunkach mieszkają?  

Ich sprawy codziennego bytowania na naszym terenie. Także problem pensji, czy macie takie 

rozeznanie?  

 

P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – mamy taką wiedzę jak Pani.  

Z doświadczenia wiem, że wynajmują u prywatnych mieszkania, w Jarocinie w hotelu.  

A jak są traktowani i wynagrodzenie to jest tajemnica handlowa pracodawców.  

Podejrzewam, że różnie, że jedni są więcej opłacani, drudzy mniej, ale my nie mamy 

możliwości sprawdzania.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – odpowiem do pytania Pani Bronisławy na podstawie 

protokołu z kontroli w schroniskach. Mogę powiedzieć, że w schronisku w Roszkowie jest 

pełna obsada Ukraińców i to schronisko młodzieżowe, które dotujemy z powiatu jest 

całkowicie zasiedlone ludnością Ukraińską.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - nadzór nad rynkiem pracy prowadzi PIP. 

Może warto by było zadać pytanie czy robią kontrole na naszym terenie. Otworzył sie rynek, 

wiele osób przystosowuje pustostany do celów mieszkaniowych i wynajmuje je. My niestety 

nie mamy na to wpływu jako samorząd powiatowy. To, o czym warto uzupełnić, co do stanu 

staży, środków na dofinansowanie. W przeszłości było to wykorzystywane, również przez 

samorządu staże jak zapchaj dziury. Dzisiaj ja oceniam, że zaczyna się czas, że staże będą 

faktycznie ważne przy pozyskiwaniu pracowników, wszystkie samorządy i nie tylko 

samorządy zaczynają odczuwać brak dobrych kandydatów do pracy. Jestem przekonany, że  

ta tendencja będzie sie pogłębiała, bo na razie nic nie wskazuje, że tych przygotowanych 

osób, które są gotowe i szukają pracy w takich instytucjach jak samorząd powiatowy, że ludzi 

nagle przybędzie. Stoimy przed dylematem, jak zachęcać pracowników, żeby pracowali  

w naszych instytucjach, a nie w sektorze prywatnym.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – w Golinie w sklepach rano tak samo dużo 

Polaków jak i Ukraińców. Dużo Ukraińców mieszka w Golinie. Pan Biernacki wykupuje 

pustostany i im urządza w dobrych warunkach hotele. Przyjeżdżają z firm pośredniczących. 

Zadałem pytanie policji, mimo wszystko to są młodzi ludzie.  

 

Radny M. Walczak - dużo kierowców jest wśród Ukraińców i jest problem z transportem 

zagraniczny, bo nie mają pozwolenia na pracę poza Polską.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – mam pytanie do Pana Starosty.  

To źle czy dobrze, że w tych schroniskach mieszkają, bo nie do końca zrozumiałem? 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – niech sami radni ocenią. Dotujemy ich.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – nie my ich dotujemy tylko państwo.  

Czy lepiej, żeby spali pod mostem czy w schronisku? 
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P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – chciałem zwrócić uwagę na jedno, 

finansowanie, które powiat kieruje do schronisk ma na celu zabezpieczenie tych schronisk  

na cele schronisk młodzieżowych. A mamy wykorzystywanie schronisk komercyjnie.  

Nie oceniam czy to jest słuszne czy nie, bo nie moją rolą jest. Wyjaśniam, że te schroniska  

w mojej ocenie jak słusznie Pan Przewodniczący zauważył dofinansowanie z budżetu 

państwa na to żeby były w gotowości dla dzieci i młodzieży, które mogą skorzystać z takiej 

formy spędzenia nocy. To, co zostało stwierdzone, że one nie są na te cele wykorzystywane. 

Będziemy musieli się pochylić nad tym problemem.  

 

Radna B. Włodarczyk – faktycznie nazwa jest schronisko młodzieżowe, taki jest cel i takie 

jest dotowanie celowe do schronisk młodzieżowych. Jest komórka kontrolująca i na pewno  

na to zwróci uwagę. W całym roku kalendarzowym 12 miesięcy ile razy takie schronisko  

w Roszkowie zostało zdominowane przez młodzież? Może być tylko 1 miesiąc a reszta jest 

wynajmowane. Z jednej strony dobrze, że wynajmują, bo byśmy musieli dokładać.  

Natomiast nazwa powinna być inna, schronisko, a nie młodzieżowe.   

 

Ad.pkt.3. Sprawy bieżące. 

 

3a Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie nadbudowy i rozbudowy Szpitala Powiatowego w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - z uwagi na to, że pan Prezes jest  

na spotkaniu z Panią Dyrektor NFZ w Poznaniu. Pan Prezes poprosił mnie o zreferowanie 

tego projektu uchwały. Spółka szpitalna przekazała radnym, członkom komisji bardzo pełny 

materiał, który wyjaśnia motywy i argumenty, które przemawiają za rozpoczęciem 

nadbudowy. Precyzyjniej by trzeba było określić, że jest to dostosowanie poszczególnych 

oddziałów do wymogów Ministra Zdrowia z 2012 r. w ostatnim tygodniu z inicjatywy trzech 

klubów radnych odbyło się spotkanie, wizyta w spółce szpitalnej, aby radni mogli dotknąć ten 

problem, aby stwierdzić, jaki jest stan faktyczny, jakie są potrzeby i wymagania, przed 

którymi stoi spółka, także możliwości. Po tych spotkaniach, efektem tego jest pełna wiedza,  

z jaką radni się spotkali, mogli zweryfikować również te informacje, które w ostatnich latach 

były przekazywane Radzie Powiatu przez ostatni Zarząd Powiatu czy Spółki.  

Ten materiał jest bardzo precyzyjny i w bardzo przystępny sposób wskazuje jakie są powody  

i argumenty przemawiające za decyzją o rozpoczęciu tej nadbudowy.  

Chcę Państwu przypomnieć, że ta nadbudowa, dostosowanie jarocińskiego szpitala  

do wymogów Ministra Zdrowia miała się zakończyć zgodnie z pismami, które są  

w Starostwie Powiatowym, które wpłynęły z Zarządu Spółki do końca 2016 r. tak się nie stało 

niestety. Dzisiaj przy trudnej sytuacji finansowej szpitala mówimy o bieżącym utrzymaniu 

szpitala. Zarząd Spółki dokonuje wielkich wysiłków, aby utrzymać płynność, aby uchronić 

samorząd powiatowy od konieczności wspomagania na działalność bieżącą szpital.  

Mam nadzieję, ze te wysiłki przyniosą określone efekty. Ostatnia część w tym materiale jest 

plan oszczędnościowy, naprawczy jak chodzi o finanse bieżące szpitala. W tym krótkim 

okresie 3 – miesięcznym działania nowego Zarządu, szpital wygenerował około 800 tys. zł 

oszczędności.  Ukazuje to jak w tej chwili Zarząd podchodzi do finansowania bieżącego, a  

z drugiej strony pokazuje też, w jaki sposób rozrzutnie poprzedni Zarząd zarządzał tą Spółką. 

To, na co chciałem zwrócić uwagę w informacji konieczności rozbudowy to przede 

wszystkim fakt, że te oddziały; położniczy, dziecięcy, noworodkowy, wewnętrzny, pracownia 

endoskopii, fizjoterapii, to są oddziały, które nie są dostosowane do wymogów Ministra i aby 

jarociński szpital w następnych latach otrzymywał kontrakt na przynajmniej takim poziomie 
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jak do tej pory jest nieodzowna decyzja o dostosowanie. Pierwszym etapem jest nadbudowa, 

drugim dostosowanie starej części do wymogów. Taka kolejność bierze się z przyczyn 

technicznych tak, żeby w żadnym momencie nie narazić się na ucięcie kontraktu.  

Musimy realizować zadanie inwestycyjne, a jednocześnie spełniać podstawowe wymogi tak, 

żebyśmy ten kontralt mogli utrzymywać. Chciałbym zwrócić uwagę na to, co najistotniejsze. 

Rozwiązania przy ograniczeniu łóżek, jeżeli byśmy zostali na tym samym poziomie 

powierzchni, którą użytkujemy wiązałoby się to z radykalnym ograniczeniem ilości łóżek, a 

tym samym wielkością kontraktu. Przy takim rozwiązaniu stracilibyśmy około 20% kontraktu 

to jest ponad 2 mln zł. Jeżeli szpital w ubiegłym roku wykazał stratę 2 mln zł dodając do tego 

te 2 mln zł brakujące w kontrakcie zakładając, że takie samo zarządzanie, że nic by się nie 

zmieniło. Można by już dzisiaj określić, że ta strat mogłaby powstać na poziomie 4 mln zł.  

Ta decyzja w mojej ocenie i nie tylko w mojej, jestem przekonany, ze ten wniosek spotka się 

z ogólnym poparciem wszystkich radnych.  Następnym problemem, z którym musi się szpital 

zmierzyć to finansowanie tego przedsięwzięcia. Jak Państwo pamiętacie z tego zrolowania,  

z procedury zrolowania i z tych środków, które zostają do zrealizowania w inwestycji  

u emitenta w Banku PKO 6,1 mln zł. Umowa jest tak skonstruowana, że mogą być 

wykorzystane na obsługę faktur za wykonaną inwestycję. Umowa została podpisana, że  

te środki zostaną wykorzystane do końca 2017 r. sami państwo się zgodzicie, że to jest 

niemożliwe. Z uwagi na to, że poprzedni Zarząd ogłosił przetarg 27 stycznia 2017 r., 3 dni 

przed zmianą Zarządu w Powiecie. Można by było ten przetarg rozstrzygnąć gdyby nie ten 

mały szkopuł. Poprzedni Zarząd w żaden sposób nie zabezpieczył luki budżetowej w kwocie 

3 mln zł. Szpital dysponuje 6,1 mln zł i dlatego jest potrzebne wsparcie ze strony samorządu 

powiatowego. Poprzez 2 – 3 miesięczne prace Zarząd Spółki oraz Zarząd Powiatu w dzień  

w dzień pracował nad wypracowaniem sposobu zrealizowania tej potrzeby. Stawiam tezę, że 

dzisiaj to jest konieczność, jeśli chcemy, żeby szpital w Jarocinie funkcjonował.  

Zarząd Spółki rozpoczął rozmowę z bankiem PKO. Zarząd Powiatu doszedł do wniosku, że 

najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby utrzymać całą formułę poręczenia w jak najmniejszy 

sposób ingeruje w budżet powiatu. Byłoby to poręczenie potrzebne do zakończenia procesu 

inwestycyjnego. Byłaby to ostatnia pula w okresie sierpień przyszłego roku.  

Po tych kilku miesiącach analizy stanu, w jakim zastaliśmy szpital. Dzisiaj w imieniu Zarządu 

Powiatu i Spółki wnośże o przyjęcie tej uchwały, a w konsekwencji, żeby w następnym etapie 

można było zapisać w planie finansowym po skonkretyzowanych rozmowach z bankiem, bo 

bank musi wyrazić akceptację na nasze propozycje. Abyśmy w ten sposób dokończyli to, co 

przyjęła Rada powiatu od 2012 roku. W tamtej kadencji w tej ten temat był podnoszony, było 

gardłowanie o realizacji tego i określano konkretne terminy, ale nie dotrzymano tego.  

Natomiast NFZ to nie interesuje czy Jarocin stać na przystosowanie do wymogów Ministra. 

Możemy za chwilę nie mieć szpitala finansowanego przez NFZ.  

 

Radny M. Walczak - jestem za podjęciem tej uchwały. Natomiast uzasadnienie  

i uzasadnienie ustne Pana Martuzalskiego mnie w ogóle nie przekonuje, ponieważ zmiana 

władzy nie pomogła temu, ponieważ mamy pół roczne opóźnienie w stosunku do tamtego 

przetargu. Można było po otwarciu ofert przedłużyć czas ich płatności i w tym okresie 

poszukać pieniędzy, rozwiązań, co by przyspieszyło realizację rozbudowy. A w wyniku 

bezczynności Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie”. Proszę Państwa pół roku 

mamy już opóźnienia, które spowodował obecny Zarząd. Także uważam, że to uzasadnienie 

jest nie na miejscu.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – nie chcę rozpoczynać dyskusji  

bez zasadnej w mojej ocenie, bo wynika ona prawdopodobnie z braku wiedzy  

i doświadczenia prawdopodobnie ze strony Pana Radnego. Nie ma takiej możliwości, żeby 
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przedłużać w dowolny sposób i w dowolnym czasie procedury przetargowej, to świadczy  

o braku przygotowania. Kto przygotowuje tak ogromne przedsięwzięcie finansowe na 

poziomie prawie 9 mln zł nie zabezpieczając wszystkich środków? Za to jest kryminał.  

Pan stawia zarzuty obecnemu zarządowi, proszę wybaczyć, ale one są nie na miejscu.  

Osoby, które podjęły taka decyzje, zobowiązały się zrealizowania tego zadania do końca 2016 

r. i w ostatnim momencie, kiedy wiadomo było, że zmienią się władze i samorząd powiatowy 

ogłasza przetarg bez wymaganych środków to jest kryminał. Proszę nam oszczędzić dzisiaj 

tego typu uwag.   

 

Radny M. Walczak – mógł Pan Prezes przyjść do Rady i powiedzieć, że kwota jest taka  

i co robimy. Dyskusja mogła się odbyć na ten temat i może by to się inaczej potoczyło.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – czy my jako Radni moglibyśmy otrzymać 

informację czy od momentu przyjęcia szpitala przez nowy Zarząd czy zostały dokonane nowe 

zatrudnienia? Na jakich stanowiskach i w jakim celu? Czy na następną Komisję możemy 

otrzymać takie zestawienie? 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – staramy się jak możemy wspierać obecny 

Zarząd Spółki, aby wyjść z tej trudnej sytuacji. Z tego, co wiem na dzień dzisiejszy zostali 

zatrudnieni dwaj nowi lekarze. To widać w tych wartościach, które dostaliście i taka jest 

polityka Zarządu, kontrolowana przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego, każda złotówka 

oglądana jest kilkukrotnie. Nie wyobrażam sobie, żeby można było tolerować jakieś 

nieuzasadnione zatrudnione.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – bardziej interesowałby mnie dział 

administracji, a nie lekarze. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – został przywrócony informatyk, ABI było 

realizowane przez JFPK. Zabezpieczenie informatyczne, które jest podstawą.   

Zmieniła się przełożona pielęgniarek pani Olesińska była zatrudniona w szpitalu. 

 

Radna B. Włodarczyk - temat, który doprowadza nas do burzliwej dyskusji, bo jest tematem 

bardzo trudnym. W ubiegłym tygodniu byliśmy w szpitalu i mogłam skonfrontować szpital, 

pomieszczenia poszczególne z tym jak to sobie wyobrażałam. Byłam zaskoczona bardzo mile, 

oddziałami chirurgii i ortopedii, to są oddziały, które są na wysokim poziomie na dzień 

dzisiejszy. To, co dzisiaj otrzymaliśmy to jak boga kocham i też stwierdzam po pobycie  

w szpitalu, nie ma oddziału, oprócz tych dwóch, który spełniałby wymogi rozporządzenia 

Ministra Zdrowia. Na wewnętrznym wiadomo, jakie są łazienki, wiadomo ile jest osób  

na sali. W dziecięcym w zeszłym tygodniu było tylko dwoje dzieci, ale jak przyjdzie okres 

jesienny to tych dzieci będzie więcej.   Nie ma możliwości moim zdaniem do przebywania 

kogoś z opiekunów, rodzica, bo to jest mała przestrzeń. Z jednej strony to, co zobaczyłam 

dało mi do myślenia i wyraziłam swoją wolę, żeby szpital rozbudowywać, bo osoba pani, 

która opowiadała, zajmuje się sprawami architektonicznymi, tymi wszystkimi, które szpital 

potrzebuje ze względu na bezpieczeństwo. Przekonała mnie do tego, że trzeba coś  

z tą infrastruktura zrobić. Mam jeden dylemat nie tylko mój, bo szpital i zdrowie jest tematem 

bieżącym dzięki m.in. gazecie, która pisze, że ludzie dopytują, o co wam tam znowu chodzi, 

dlaczego tyle pomieszczeń pustych było w szpitalu, a nic się nie robiło. W tej chwili chcecie 

wszystko na nowo uzdrawiać i robić. Fakt jest faktem, że to jest historia, że nic się nie robiło 

to wiemy, ale w dalszym ciągu mam zastrzeżenia, czemu jako pierwszy przebudowuje się 

oddział ginekologiczny. Ginekologiczno - położniczy a wewnętrzny, który według mnie jest 
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w podobnej sytuacji pozostaje do przeróbki. z wewnętrznego będą przenoszeni i będzie się 

myślało o przeróbce na wewnętrznym, żeby umieścić chorych. Miałabym jeszcze jedną 

prośbę, żeby na sesje dostarczyć nam na dzień 31 grudnia 2016 r. obłożenie poszczególnych 

oddziałów, wewnętrznego, ginekologicznego, położniczego, dziecięcego, jak to wyglądało  

w perspektywie 2016 roku. To nam będzie dawało podstawę do tego, za który oddział się 

wziąć najpierw. Jestem za tym, żeby nasz szpital miał wygląd i możliwości takie, jakie są  

na tych dwóch dobrze zorganizowanych oddziałach.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – postaram się odpowiedzieć na pytanie 

zadanie przez Panią Włodarczyk. Po to właśnie żeby ten proces inwestycyjny przyspieszyć 

nie tak jak poprzedni zarząd od dzisiaj już jest wprowadzona inwestycja w starej części. 

Radny tego nie wie, ale powinien o tym wiedzieć jako poprzedni Przewodniczący Komisji, że 

w poprzedniej umowie po rozstrzygnięciu wykonawca wejdzie po 3 miesiącach, zostanie 

przekazany plac budowy. Rozstrzygnięcie uruchamiało procedurę przy dostosowaniu starej 

części, tak, żeby można było opuścić część, gdzie jest oddział wewnętrzny. My nie czekamy, 

mimo, że ta procedura za chwilę się zacznie, już przygotowujemy starą część, żeby jak 

najszybciej podjąć działania inwestycyjne. Poprzednio była wskazana kwota 120 tys. zł  

na dostosowanie starej części, dzisiaj jest określona na poziomie 80 tys. zł z większym 

zakresem. Okazało się, że można inaczej, lepiej i taniej. Jeśli chodzi o wykorzystanie łóżek  

to przekażę Zarządowi. Zaznaczę, tez żeby go nie oceniać w sposób wprost, w taki 

zerojedynkowy, że na przykład oddział iks 40 % czy 30% łóżek w przeciągu roku.  

Zostało wspomniane, że oddział dziecięcy jest sezonowy, w przeciągu roku widać obłożenie. 

Natomiast większość obłożenia łóżek determinuje kontrakt, to nie jest tak, że szpital  

nie mógłby więcej osób hospitalizować. Natomiast to, co jest największym problemem  

to są nadwykonania, gdzie na oddziale wewnętrznym mamy 50% łóżek i to jest wykonanie 

kontraktu, my ich hospitalizujemy, ale nie mamy płacone. Czy narażać szpital na ryzyko, że 

nie będzie miał za nadwykonania zapłacone, czyli strata będzie się pogłębiała czy ograniczyć 

pacjentów. Taki wykaz będzie zrobiony.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – słuchałem w Sejmie debaty i tam też 

wszyscy zamiast mówić o tym co jutro będzie to sobie wygadują co było 10 lat temu.  

U nas też tak trochę jak słucham Pana Martuzalskiego i Pana Walczaka. Zróbmy wreszcie 

coś, żeby do przodu ruszyć z tym szpitalem a nie wygadywać sobie.  

Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa jest „za” pozytywnym 

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

Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji. Przy 7 głosach „za” projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Posiedzenie opuścił Radny Mateusz Walczak. 

 

3b Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2017 rok.  
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Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - Przechodzimy do zaopiniowania projektu 

uchwały. Kto z Państwa jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu 

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

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji. Przy 6 głosach „za” projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – korzystając z okazji, że jest Pan Starosta, 

Wicestarosta oraz Członek Zarządu odpowiedzialny za zdrowie. Wielokrotnie prosiłem  

na komisji zdrowia poprzedniego Starostę o zakup defibrylatorów, bo zdrowie to nie tylko 

szpital. Moglibyśmy być pionierami, w urzędach, w naszych szkołach, to nie są żadne 

pieniądze, oby się nic nikomu nie przydało. Proszę przemyślcie to. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – komu te defibrylatory?  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – wiszą na ścianach. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - 4 lata temu już była dyskusja na ten temat, może czas 

najwyższy. Z tego jak sobie przypominam jak byliśmy w Hiszpanii to w każdym urzędzie  

to było i to było w widocznym miejscu. Przychylam się do tego, że w każdym naszym 

urzędzie, szkołach powinno to być. W zależności od jakości tego urządzenia to jest kwota 

około 6 tys. zł na jedno. Nie mówię, że musza być od razu wszędzie, ale tam, gdzie jest 

największy przepływ ludzi. W urzędach powinny być, to nie jest duży zakup, a życie trzeba 

szanować.   

 

 

 

 Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Karol 

Matuszak zamknął obrady. 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 Zdrowia i Spraw Społecznych 

 
 Karol Matuszak 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 

  


