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Protokół Nr 48/17 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 23 sierpnia 2017 r. w godz. od 15:00 do 16:00 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny Pan Radny Mikołaj Szymczak. 

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 Komisje mogą podejmować prawomocne decyzje, gdyż 

zachowują quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który 

przedstawiał się następująco: 

 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Informacja o sprawozdaniu finansowym spółki pn. „ Szpital Powiatowy w Jarocinie” 

Sp. z o.o. za 2016 rok. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu 

jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu 

jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania po konsultacjach. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2017 - 2030. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2017 rok. 

6. Sprawy bieżące. 
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Ad.pkt.1 

Informacja o sprawozdaniu finansowym spółki pn. „ Szpital Powiatowy w Jarocinie”  

Sp. z o.o. za 2016 rok. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – mam 

pytanie kto będzie referował informację o sprawozdaniu finansowym szpitala, bo nie widzę 

Pana Prezesa? 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – Pan Prezes szpitala obecnie jest  

w Narodowym Funduszu 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – a ktoś  

w zastępstwie? 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – myślę, że poprzedni Przewodniczący 

Komisji Zdrowia, bo za poprzedni rok. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – w tej 

sytuacji nasza propozycja jest taka, żeby zdjąć ten punkt z dzisiejszych obrad.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – mam propozycję, żeby podtrzymać propozycję Pana 

Przewodniczącego, żeby zdjąć ten punkt z obrad, dlatego, że Pan mazurek musiał jechać na 

rozmowy do NFZ do Poznania i to jest wezwanie, na które trzeba być.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – jeżeli nie 

skutkuje to żadnymi konsekwencjami to możemy to zrobić za miesiąc. 

 

Radny M. Walczak – na sesji jest temat też. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – jeżeli nie jest omawiane na komisji to nie jest na sesji. 

 

Radny M. Walczak – może na sesji omówić.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – oczywiście, jeśli 

nie ma Pana Prezesa to trudno nad tym punktem dyskutować. Nie do końca się zgadzam  

z wnioskiem, że jak za poprzedni okres to poprzedni Przewodniczący Komisji.  

Jest ciągłość władzy i nie można uchylać się od odpowiedzialności. Sprawozdanie jest 

robione za obecnego Prezesa i jego obowiązkiem jest przedstawić tą informację.  

Natomiast skoro nie ma, a punkt na sesji jest to należałoby w przerwie sesji zrobić Komisję, 

bo na Komisji musiałby być ten punkt przedstawiony. Trudno bez akceptacji Komisji trudno 

go puszczać na sesję. Przewodniczący Komisji Zdrowia musi ustosunkować się.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – jestem 

akurat z tych, którzy są przeciwni tym wrzutkom na sesji, także, jeżeli zdejmiemy to dzisiaj  

z posiedzenia Komisji to zdejmiemy to również ze sesji. Patrzę na Przewodniczącego Rady. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – ja mam wniosek formalny. Informacja jest 

i czy będziemy to dwa razy debatować nad tym punktem jest bezzasadny zarzut.  
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – powiem szczerze, 

że nie do końca się z tym zgadzam. Nie możemy łamać pewnych zasad ustalonych.  

Jeżeli tak będziemy debatować nad różnymi projektami uchwał to może się okazać, że 

większość będziemy na sesji omawiać i komisje są niepotrzebne, nieistotne, ile informacji 

mamy przedstawianych przez różnych dyrektorów jednostek, czy w szkołach, czy w urzędzie 

pracy. Wszystko ograniczymy sie do informacji na sesji to nie ma sensu. Komisja jest po to, 

żeby, zadawać pytanie, żeby wypracować wnioski i to przenosi sie na sesję.  

Uważam, że takim dobrym rozwiązaniem, żeby nie zdejmować z porządku obrad tego punktu 

jest w sesji przerwa i przedstawienie informacji w formie skrótowej. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – to, co wspominał Pan Przewodniczący, komisje  

w przerwie sesji to nic dobrego z tego nie wychodzi. Sesja jest sesją. Było ustalone, że 

dyskusja to od tego są Komisje i tego się trzymajmy. Ale dzisiaj jest konieczność wyższa, 

jeżeli Pan Prezes nie jedzie sobie prywatnie tylko jedzie dla dobra spółki, a po drugie nic się 

nie stanie, jeżeli my przyjmiemy, a ewentualne pytania do Pana Prezesa na sesji. 

Sprawozdanie każdy ma. Prywatnie Pan Prezes nie pojechał, jeżeli jest w programie sesji, to 

przychylam się do zdania, żeby nie robić przerwy. Dyskusja na sesji i ile trzeba.  

 

Radny J. Zegar – czy to jest takie ważne, czy to zaszkodzi czemuś? Nie możemy przesunąć 

za dwa tygodnie? 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – nie Panie 

Julianie. Tak jak powiedział Pan Wąsiewski fatycznie, jeżeli mamy odwalać fuchę to lepiej  

w ogóle tego nie róbmy. Po co nam Rada Powiatu, po co Komisje, skoro okazuje sie, że  

w przerwie na szybko, cześć gada, część wychodzi. To, po co my te komisje robimy jak 

możemy w ciągu godziny załatwić na sesji? Albo się szanujemy albo nie szanujemy. 

Przychylam się do zdania Pana Przewodniczącego Rady, że sytuacja wyjątkowa, bo  

Pan Prezes wyjechał. W takim razie proponuję, aby tą informację przyjąć. Zanim przejdziemy 

do następnego punktu chciałem Państwu powiedzieć, że wczoraj odbyła się komisja 

rewizyjna, między innymi wyszła sprawa mocno szpitala. Jako komisja rewizyjna uważamy, 

za chwilę wniosek wypłynie, że chcemy zająć się bardzo wnikliwie umową spółki, 

szczególnie pod kątem praw i obowiązków zarządu i rady nadzorczej. Uważamy, że przyszedł 

czas po tylu latach, żeby tą umowę spółki zmienić.  Co do kwestii funkcjonowania zarządu  

i rady nadzorczej szpitala przyjrzeć się ich uprawnieniom, bo mamy wiele zarzutów  

do zarządu jednego czy drugiego a tak naprawdę oni mogą robić to, co robią, bo to się 

zawiera w tzw. codziennym funkcjonowaniu spółki. Chcemy się temu przyjrzeć, siedzi obok 

mnie Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i na pewno się temu przyjrzymy.  

Poprosiliśmy Pana Starostę, chociaż każdy z nas ma podgląd w KRS do tej umowy 

przyjrzymy się temu, jako komisja zdrowia, po tylu latach funkcjonowania rady nadzorczej 

szpitala.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – bardzo dobry wniosek Panie 

Przewodniczący tym bardziej w kontekście tych wszystkich wydarzeń, które były udziałem 

samorządu w ostatnich latach. Pod kątem tych wszystkich doświadczeń, należałoby się 

przyjrzeć m.in. w jaki sposób umocowany Zarząd Szpitala, co do zbywania majątku jak 

również zaciągania zobowiązań. W tym obszarze po tych doświadczeniach wydaje się bardzo 

zasadny wniosek.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – pod tym 

kątem chcemy określić bez względu na to kto rządzi, kto rządził, chcemy te sprawy 
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uregulować. Z jednej strony wtrącamy się w zarządzanie spółki, z drugiej strony nie 

powinniśmy sie wtrącać, bo jest Prezes Zarządu, który jest umocowany umową Spółki. 

Dylemat polega na tym, że mamy odpowiedzialność polityczną, ale on czy oni odpowiadają 

swoim majątkiem. Wydaje mi się, że sprawa tkwi od wielu lat, w konstrukcji umowy spółki, 

chcemy się temu przyjrzeć, ale pod tym kątem i będziemy Państwa do tej dyskusji zapraszać.  

 

Radny J. Zegar – jest to bardzo dobra sprawa. Chodzi o to, że my się nie wtrącamy spółka 

sama do nas przychodzi i co miesiąc o jałmużnę.  Jakby nie przychodziła. Uważam, że teraz 

po tej zmianie zarządu, uważam, że, we wrześniu nikt nie przyjdzie, że zarząd jest tak 

sprawny…. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – 

niepotrzebnie politycznie Pan wtrąca. Chodzi o to, żeby tak skonstruować pewne kwestie, 

żebyśmy nie musieli. Nie ma, co robić polityki. Wtrącamy się jak na przykład w sprzedaż 

majątku. Jest Rada i jesteśmy po to, żeby dyskutować, ale tak naprawdę, to my sobie możemy 

pogadać, bo z punktu widzenia umowy spółki podejrzewam, że wszystko gra.  

Tutaj nie chodzi o politykę, chodzi o to, żeby ryzyko zminimalizować.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – Pan Radny Zegar dał świadectwo swoją 

wypowiedzią, że dyskusja o sprawozdaniu za 2016 jest bardzo potrzebna, bo w tych 

materiałach widać w jakiej kondycji jest szpital. Nie chodzi o politykę tylko o cyfry, w jakiej 

kondycji jest spółka.  

 

Ad.pkt.2 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak –

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany statutu 

Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie – omówił projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – 

Przechodzimy do zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

9 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 

9 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – jeszcze jedno 

zdanie. Uważam, że jak Pan Prezes miał zaplanowany wyjazd czy niezaplanowany wyjazd  

to sprawozdanie może przedstawić główny księgowy i może nawet lepiej by to przedstawił 

jak Prezes, bo ma jeszcze większą wiedzę. Myślę, że połączenie komisji budżetu i zdrowia 

było powodowane tym, że będziemy wspólnie dyskutować o szpitalu, a skoro ten punkt  

w ogóle nie jest dyskutowany to uważam, że te komisje powinny rozdzielnie funkcjonować. 

To jest istotny punkt z punktu widzenia funkcjonowania naszych komisji.  
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Prosiłbym na przyszłość, że, jeśli jest taki punkt znaczący, jest to sprawozdanie w odniesieniu 

do sytuacji z ubiegłego roku, powinno być prezentowane. Dla mnie jest to niewytłumaczalne, 

że nie ma osoby, która by je zaprezentowała.  

 

Radny W. Kwaśniewski – wydaje mi się, że popełniamy pewnego rodzaju błąd logiczny.  

Z jednej strony mówimy, że szpital jest dla nas sprawą niezwykle ważną, a z drugiej strony 

próbujemy ograniczyć dyskusję do roku ubiegłego. W związku z tym jest jeszcze jutro,  

i proponowałbym, rozpatrzmy te punkty, które są dzisiaj, zawieśmy obrady do jutra do 

godziny dogodnej do Państwa i dla Pana Prezesa, z którym możemy się skontaktować i ustalić 

godzinę, na której sie jutro spotkamy. Z jednej strony mówimy, że szpital ważny, w trudnej 

sytuacji, a z drugiej strony próbujemy się smyknąć.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – Panie 

Przewodniczący czy możemy to zrobić na sesji za miesiąc? 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – na pewno na jutro 

ja jako Przewodniczący Komisji Budżetu nie mogę, bo mam pewne zadania w kalendarzy 

wpisane i to nie można tak sobie zmieniać. Nie może się zdarzać sytuacja, że kierownik 

jednostki, że nie wyznaczy kogoś, jeśli sam nie może uczestniczyć do przedstawienia 

prezentacji, bo to jest nielogiczne, że jedna osoba wyjeżdża i nikt nie potrafi przedstawić.  

Natomiast myślę, że wniosek Pana Radnego Walentego byłby zasadny, ale prawdopodobnie 

ja nie będę mógł uczestniczyć, czyli Komisji nie zbierzemy. Jedyne rozwiązanie to albo 

traktujemy, że to będzie punkt na sesji bardzo szczegółowo przedstawiony i otwarta dyskusja 

tak jak na komisji dyskutujemy bez ograniczania czasu i sygnał, że więcej taka sytuacja nie 

może się powtórzyć w żadnym punkcie. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu –Jesteśmy po pół roku. Te negatywne 

sytuacje, które zostały spowodowane w 2016 roku skutkują w tej chwili, są reperkusje. 

Uważam, że Rada im wcześniej się zajmie tym tematem tym lepiej. Zakładając, że radni 

przeanalizowali ten materiał i wnioski wyciągnęli. Wnioskuję, żeby na sesji zając się tym 

tematem.   

 

P. T. Grobelny, Starosta - jutrzejszy dzień znów nie wchodzi w rachubę, bo Pan Prezes  

o godz. 12:00 musi być w Poznaniu. Uważam, że materiał mamy, zapoznaliśmy się z treścią 

sprawozdania i na sesji jeszcze raz będzie dyskusja jak na komisji.  Uważam, że całkowicie 

byłoby to dobrze, jak rozszerzymy ten punkt na sesji. Jestem za tym, żeby dzisiaj przyjąć  

do wiadomości, zapoznaliśmy się z treścią a na sesji punkt omówić szczegółowo.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – co do zapoznania 

się to traktujemy, że każdy indywidualnie zapoznał się, bo nie było dyskusji.   

Takie rozwiązanie, propozycja padała, że pojutrze będzie to szczegółowo omówione na sesji.  

 

Ad.pkt.3 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania po konsultacjach. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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P. M. Drzazga, Wicestarosta - W uchwale Nr XXXIV/214/16 Rady Powiatu Jarocińskiego  

z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu 

jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania  

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016r. poz. 8097 ze zm.) w § 1 po ust. 3 dodaje się ust. 4  

w brzmieniu: 

„ 4. Pozostałe placówki wymienione w art. 2 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty otrzymują 

dotację w wysokości 40% wysokości subwencji otrzymanej przez powiat w części oświatowej 

subwencji ogólnej na dany rok budżetowy”. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – Przechodzimy do 

zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

9 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad.pkt.4 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w WPF na lata 2017 – 2030. 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – Przechodzimy do 

zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

9 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad.pkt.5 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2017 rok. 

 

Radny J. Zegar - czy to starczy na odwonienie DPS? Czy to spełni zadanie, że jakaś ulewa 

będzie i drugi raz zaleje. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – czy wcześniej nie 

zaplanowano odwodnienia? Jak się buduje taki obiekt, szczególnie z termomodernizacją to 

robi się obwódkę wokół budynku, przynajmniej prywatnie tak się robi.  Mam pytanie, żeby 

znowu nie wychodziły jakieś sprawy. Czy to w kosztorysie nie było uwzględnione?  

Jeśli fachowiec to projektował to powinien takie rzeczy uwzględnić.  
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P. M. Drzazga, Wicestarosta – w projekcie dużo rzeczy jest uwzględniane i pytanie czy przy 

tego typu ulewach, czy tego typu wichurach wszystko można przewidzieć, okazuje sie, że nie. 

Jesteśmy na etapie sprawdzania kamerami termowizyjnymi, całego układu odbierającego 

wody, okazuje się, że gdzie niegdzie są zatory, które być może w trakcie realizacji 

odwodnienia zostały zrobione. Po sprawdzeniu całego odwodnienia za pomocą kamery 

wystąpimy o usunięcie usterek.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – kopana jest opaska 

drenarska wokół budynku i odprowadzenie wody tak? 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – tak. Problem polega na tym, sprawdzenie rur czy odbierają  

w takim zakresie wodę jak powinny. W wyniku jednego podglądu okazało się, że rura  

100 została wbita pod kątem prostym, a powinien być założony trójnik, skoro została wbita  

w rurę, to stanowi przeszkodę. Chcemy sprawdzić całość i wystąpić w ramach gwarancji  

o naprawę tego.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – czesiowo jak starosta Drzazga przekazał 

informację a drugi problem to należałoby odkryć cały budynek czy należycie została 

wykonana izolacja. W mojej ocenie jedną z przyczyn nadmierne opady, które być może  

ta instalacja nie była w stanie zebrać. Ze względu na to czy opady były mniejsze czy większe 

odpowiednio wykonana izolacja powinna skutkować tym, że nie powinno być wykwitów. 

Zarząd ma przedstawioną informację, że została intercyza przeprowadzona. Myślę, że warto 

by było pochylić się nad izolacją, nawet, jeśli samo odwodnienie będzie przebudowane, to  

w mojej ocenie przy opadach ciągłych przy wadliwej izolacji również podobna sytuacja  

na przyszłość.  

 

Radny J. Zegar – to, co mi wiadomo jak widzieliśmy jak to było budowane, jeździliśmy 

kilka razy, było widać, że izolacja była dobrze założona. Chodziliśmy w koło, sprawdzaliśmy.  

Komisja była, chodziliśmy, sprawdzaliśmy i to naprawdę było ponad metr wysoko, a do ziemi 

3 metry odkryte i było izolowane.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – rzeczywiście 

przyczyna może tkwić w tym, co pan Wicestarosta mówił, że drenaż odprowadzający jest 

zatkany. 

 

P. T. Grobelny, Starosta - do tego, co pytał Pan Radny Zegar dodam, że spostrzeżenie  

po opadach, że zawsze widać stan wody zebranej przy oknach piwnicznych, które są poniżej 

gruntu po poziomie wody, który się tam zatrzymał. Okazuję sie, że około 20 cm, jest ślad, że 

ta woda była na wysokości 20 cm, więc Pan jako praktyk, wie, że żadna drenarka i opaska 

tego nie odbierze. Musza być przebudowane spady i kanały odprowadzające wodę. 

Ekspertyza wykonana przez eksperta wykazała, że izolacja w piwnicy nie została 

wystarczająco wykonana, ponieważ tam została posadzka wykonana poniżej starej izolacji 

około 20 cm skuta stara i poniżej izolacji starej około 25 cm zeszli z posadzką nową, żeby 

uzyskać odpowiednią wysokość na biura. Powoduje to, że ciągnie do starej izolacji.  

Żadna izolacja nie odbierze takiej ulewy, gdzie 20 cm widać ślady na oknach, to jest główną 

przyczyną. Musi być w drugą stronę wyprofilowany spad z ziemi i kanał, który szybko 

odprowadzi, w ciągu pół godziny wodę i nie pozwoli, żeby zebrała się woda na 20 cm.  

Wtedy leje sie przez okna, kratkami wentylacyjnymi, kratkami, kontaktami.  

 



8 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – rozumiem, że  

to jest związane z tą ostatnią ulewą i huraganem, który przeszedł. Bo jeśli tak to należy 

szybko składać wniosek i te środki by się pozyskało. Przechodzimy do zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

9 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 

9 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad.pkt.6 Sprawy bieżące. 

Radna B. Włodarczyk - chciałam skorzystać z sytuacji i poprosić komisję zdrowia i złożyć 

na ręce pana przewodniczącego rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącej.  

W naszym składzie radnych jest od niedawana radnym Ryszard Jacek i myślę, że będzie 

bardzo dobry zastrzyk do współpracy z kolegą przewodniczącym. Chciałam przedstawić jako 

kandydata na zastępcę przewodniczącego komisji zdrowia. Jednocześnie chciałam 

podziękować panu przewodniczącemu Karolowi, wszystkim członkom tejże komisji, 

rozpatrywane były różne zagadnienia, pracowało mi sie bardzo dobrze w tym gronie, będę 

dalej pracować. Jeśli pozwolicie złożę serdeczne podziękowania, bo możemy się cieszyć, że 

wszyscy członkowie całej naszej Rady byli za tym, żeby tak pracować nad tematem, aby przy 

szpitalu otworzyć poradnię diabetologiczną, byłam wspomagana przez was wszystkich.  

Ta poradnia działa jako punkt diabetologiczny, rozmawiałam z Panem Prezesem Mazurkiem  

i powiedział, że w tej chwili korzysta około 170 osób, a jeszcze się zgłaszają.  

Wydaje mi się, że to, że do tego finału doprowadziliśmy to możemy się cieszyć, bo poradnia 

była potrzebna, o czym świadczy liczba wszystkich korzystających.  

Miałam możliwość rozmowy z Panią doktor, bardzo chciałaby pomóc wszystkim, którzy 

borykają się z narodową choroba. Dzięki wspólnym działaniom udało nam się to załatwić.  

Będę prosiła o wspomaganie, żeby przy oddziale wewnętrznym, pomyślano o paliatywie, bo 

byłoby to dla naszego środowiska jarocińskiego dobra sprawa.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – dziękujemy 

bardzo.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – dziękuje, to 

był dla mnie wielki zaszczyt z Panią współpracować. Wiele Pani wniosła do komisji zdrowia, 

wiele zasług dla społeczeństwa, pięknie dziękuje. Musimy przegłosować przyjęcie rezygnacji. 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 

8 radnych głosowało „za”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu. Rezygnacja została przyjęta. 

 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – padła 

propozycja na wiceprzewodniczącego Pana Radnego Jacka. Czy są inne propozycje?  

Nie widzę. Panie Radny czy przyjmuje Pan propozycję objęcia funkcji 

Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych? 

 

Radny R. Jacek – przyjmuję. 
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Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – w związku 

z powyższym przechodzimy do głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 

8 radnych głosowało „za”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu. Pan Radny Ryszard Jacek 

został Wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

 

Radny R. Jacek - jestem bardzo zaskoczony, ale jeżeli tak się sytuacja potoczyła to dziękuję 

za wybór. Dziękuję za obdarzenie mnie ogromnym zaufaniem. Mimo tego mniejszego 

doświadczenia do Was to będę się starał do końca kadencji pełnić tą funkcję tak jak pozwolą 

moje możliwości i umiejętności.  

 

P. T. Grobelny, Starosta - po pierwsze wczoraj zakończył się protest ratowników pomyślnie, 

jest porozumienie podpisane, ratownicy wycofują swoje wypowiedzenia.  Dzisiaj byliśmy  

w Kaliszu i podpisaliśmy umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie 

informatyzacji usług medycznych w szpitalu za około 3 mln zł to jest taki projekt, który się 

rozpocznie po podpisaniu, będzie można wszystkie usługi medyczne, kto będzie miał 

świadczone, zobaczyć w Internecie na swoim koncie. Trzecia sprawa były wichury i trąby 

powietrzne nad naszym powiatem, jest bardzo dużo konferencji, z Wojewodą, z Ministrem 

Błaszczakiem. Nie ukrywam, że w najbliższy czasie będziemy musieli mieć sesję 

nadzwyczajną po oszacowaniu m. in. dachu na pałacu w Porębie, który uległ awarii i cały 

park, wszystkie drzewa zostały połamane.  Również mamy koszty usuwania drzew z jezdni, 

również świadczyliśmy pomoc dla strażaków, będą potrzeby budżetowe na plandeki oraz 

częściowo będzie na posiłki, które otrzymywały ochotnicza straż pożarna jak i Państwowa 

Straż Pożarna podczas wielogodzinnych napraw i interwencji. Na te środki będziemy musieli 

przeznaczyć.  

 

Radny M. Walczak - czy są jeszcze jakieś straty na majątku powiatu?  

 

P. T. Grobelny, Starosta – oprócz Poręby zgłoszeń nie było, większych zgłoszeń nie było. 

Drogi powiatowe, bo są wyrwy, które wiatr wyrwał razem z drzewem, to trzeba będzie  

to załatać i pousuwać. 

 

  Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Karol 

Matuszak zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji         Przewodniczący Komisji 

           
   Budżetu i Rozwoju       Zdrowia i Spraw Społecznych 

 

  Sławomir Wąsiewski       Karol Matuszak 

  

  

 
Protokołowała:  

A. Przymusińska 


