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Protokół nr XLVIII/17 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 29 września 2017 r. w godz. od 15:00 do 17.15 

w auli Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie 

 

Ad. pkt. 1. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - otwieram obrady XLVIII sesji Rady 

Powiatu Jarocińskiego. Witam radnych, władze powiatu, pracowników Starostwa, 

zaproszonych gości, jarocińskie media. Witam Panie i Panów Radnych oraz wszystkich 

zaproszonych gości. Listy obecności radnych i pracowników oraz zaproszonych gości 

stanowią załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do protokołu. Nieobecny radny M. Małynicz.  

Stwierdzam wobec powyższego, że Rada jest władna do obradowania i podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Powiatu został Państwu radnym podany 

w zawiadomieniach o zwołaniu sesji w programie e-sesja.  

Wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Jarocińskiego. Ze skargą radni 

mogli zapoznać się wcześniej, ponieważ została ona zamieszczona w programie esesja. 

Projekt uchwały został zatwierdzony i przedstawiony przez Komisję Rewizyjną przed sesją. 
Punkt ten proponuję rozpatrzyć jako punkt 17 a pozostałe zmienią numerację o jeden. 

Ponadto w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu Jarocińskiego zwrócił się wprowadzenie 

autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok oraz 

autopoprawek do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. 

Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? 

 

Radny J. Zegar – przedwczoraj mięliśmy Komisję Budżetową, a dzisiaj są autopoprawki. 

Tak stale będziemy coś wrzucać? 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – poddaję porządek obrad pod 

głosowanie, kto jest za przyjęciem proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek obrad 

48 sesji został przez Wysoką Radę przyjęty. Przypomnę, że w przerwie sesji zbiorą się dwie 

Komisje, Budżetowa i Edukacji w celu zaopiniowania autopoprawek do budżetu. 

 

Ad. pkt. 2. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – protokoły z Protokoły z 46 i 47 sesji 

Rady Powiatu były wyłożone do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady i Zarządu 

– p. 22 od dnia 26 września 2017 r. w godzinach urzędowania oraz zostały zamieszczone 

w programie esesja. Do dnia sesji nie zostały do niego zgłoszone żadne poprawki 

i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z obrad 46 i 47 sesji Rady Powiatu 

V kadencji.  

 

Ad. pkt. 3.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – proszę Pana Starostę Teodora 

Grobelnego o przedstawienie „Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu po 46 sesji Rady 

Powiatu.” 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po 

46 sesji Rady Powiatu zostało zamieszczone w programie e-sesja. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. Jeśli ktoś z Państwa radnych ma pytania to bardzo proszę? Nie 
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widzę. W związku z tym przejdę do krótkiego sprawozdania z działalności Starosty 

Jarocińskiego. 28 sierpnia br. tuż po ostatniej sesji Rady Powiatu uczestniczyłem 

w telekonferencji z dyrekcją Lasów Państwowych na temat szkód w lasach prywatnych. Lasy 

prywatne podlegają naszej jurysdykcji i przez nas przechodzi transfer środków na likwidację 
szkód w lasach prywatnych. Przygotowujemy się do wypłacania odszkodowań. 29 sierpnia 

nastąpiło podpisanie umów Cechu Rzemiosł Różnych między uczniami szkół branżowych 

a zakładami pracy, w których będą odbywać praktyki uczniowskie. Było bardzo uroczyście, 

wzięło udział ok. 140 uczniów z rodzicami i przedsiębiorcami. Bank Spółdzielczy założył 

każdemu z uczniów konto i na tym koncie zasponsorował 20 zł. Na te konta będą przelewane 

pieniądze z praktyk. 30 sierpnia nastąpiło otwarcie obwodnicy i uczestniczyliśmy na 

zaproszenie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. 1 września rocznica wybuchu II wojny 

światowej i złożenie kwiatów w Parku Zwycięstwa. 3 września uczestniczyliśmy 

w uroczystości dożynkowej Dożynek Powiatowych w Magnuszewicach. 4 września 

inauguracja roku szkolnego. Ja uczestniczyłem w Liceum Ogólnokształcącym, a pozostali 

członkowie Zarządu w Tarcach, gdzie otworzyli uroczyście nowe boiska przy szkole. 

11 września nastąpiło spotkanie z kierownikami i dyrektorami podległych jednostek. 

12 i 13 września uczestniczyłem w Konwencie Starostów. 16 września obchodziliśmy 

70 lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie. Obchodziliśmy również Dzień 
Sybiraka i uczestniczyłem w spotkaniu z Kombatantami zorganizowanym przez Starostwo. 

W dniu wczorajszym odbyło się podsumowanie roku sportowego 2016/2017 szkolnych 

związków sportowych. Zajęliśmy pierwsze miejsce wśród szkół z powiatów w województwie 

wielkopolskim. Do tego przyczyniły się oczywiście szkoły prowadzone przez powiat. 

Ponadto wczoraj nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na rozbudowę szpitala powiatowego 

w Jarocinie o kolejne oddziały. Jest to bardzo potrzebna inwestycja której przygotowanie 

i procedur kosztowały wiele wysiłku.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań –  czy są pytania do pana Starosty? Nie 

widzę. 
 

Ad. pkt. 4.  

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLVI sesji 

Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – 13 września wziąłem udział 

z Wicestarostą Drzazgą i Członkiem Zarządu p. Martuzalskim w Poznaniu na zaproszenie 

Wojewody w złożeniu kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym napaść wojsk sowieckich 

na Polskę. 23 września uczestniczyłem w spotkaniu sołeckim w Zalesiu. Skończyły się 
wakacje i pełnię dyżur w każdy czwartek od godziny 9.35. Uczestniczyłem również 
w inauguracji roku szkolnego w Tarcach, w otwarciu obwodnicy jak i w Dożynkach 

Powiatowych. 

 

Radny L. Bajda – Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję za wystąpienie i w tym 

momencie oddaję głos Sołtysowi Wsi Golina. 

 

Sołtys Sołectwa Golina i Stefanów – jest mi niezmiernie miło podziękować w imieniu 

Zarządu Stowarzyszenia „Nasza Wspólnota” Sołectwa Golina i Stefanów za pomoc 

w dofinansowaniu wydania albumu „Snutki Golińskie”. Jest to album obejmujący przede 

wszystkim zdjęcia. Jeżeli chodzi o teksty to są różne i w różnych miejscach, ale przy tych 
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tekstach są malutkie zdjęcia i nie widać co to faktycznie jest ta snutka golińska. Tu w tym 

albumie dzięki waszej pomocy i sponsorom, udało się stworzyć pamiątkę na miarę XXI 

wieku. Będzie to album, którym będzie można pochwalić się innym powiatom, 

województwom. Snutka golińska jest jedyna w Polsce. Jest to haft nasnuwany na płótnie i są 
to piękne rzeczy, które dzięki niektórym paniom są tradycjonowane. Jeszcze raz chcę 
podziękować, bo bez tych pieniędzy nie udałoby się tego zrobić. Każde wydawnictwo niesie 

ze sobą koszty. Z zamysłem powstania albumu nosiliśmy się od dawna. Jak tylko zostałem 

sołtysem próbowałem promować snutkę golińską poprzez aktywację pań, które wyszywają, 
nagradzając je, promując. Chciałbym przekazać ten album na pamiątkę i do dalszej 

weryfikacji. 

 

Ad. pkt. 5.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – poproszę pana Mirosława Drzazgę, 
Wicestarostę o przedstawienie stanu organizacyjnego szkół na rok szkolny 2017/2018.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – omówił stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2017/2018 

i przedstawił w formie prezentacji multimedialnej. Prezentacja multimedialna stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Radna B. Włodarczyk – ja mam pytanie odnośnie szkoły niepublicznej pana K. Hajdasza. 

Komisja Rewizyjna w marcu przeprowadzała kontrolę i byliśmy niezadowoleni. Było 

skierowane pismo do Zarządu z prośbą o kontrolę finansów. Jak ta sprawa się kształtuje? 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – jeśli chodzi o sprawy finansowe, to wczoraj zostały 

zablokowane wszystkie konta pana Hajdasza. Dzisiaj rozmawiałem z panem Hajdaszem, 

który przyszedł razem ze swoim mecenasem, który go reprezentuje. Zadłużenie szkoły wobec 

powiatu wynosi 283 tys zł wraz z odsetkami to jest kwota 415 tys zł. Na dzień dziś pan 

dyrektor Hajdasz dokonał wpłaty 50 tys zł i złożył pismo, w którym zobowiązuje się, jeżeli 

Zarząd wyrazi zgodę na odblokowanie kont, że do 15 października wpłaci brakujące 

pieniądze do kwoty 283.000 zł. Jeśli chodzi o odsetki, to proponuje żeby odłożyć to w czasie 

do momentu rozpatrzenia przez sąd administracyjny. Wszystkie możliwe odwołania, które 

były możliwe do złożenia w określonych terminach, były przez pana Hajdasza złożone. My ze 

swojej strony dołożyliśmy wszelkiej staranności, także ze strony z Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego. Z ostatniego odwołania pana dyrektora wynika, że SKO przyznało nam rację 
we wszystkich punktach jeśli chodzi o te zaległości. Teraz chodzi o dwie kwestie. Z jednej 

strony chcemy pieniądze odzyskać, ale nie zamyka to sprawy panu dyrektorowi. Może do 

sądu złożyć zażalenie na nasze postępowanie. Dlaczego to tak długo trwa? Wynika to ze 

skrupulatności. W między czasie trzykrotnie zmieniły się przepisy finansowania oświaty 

niepublicznej o uprawnieniach publicznej. Szeroko rozważyć w odpowiednich okresach, 

szeroko przeanalizować wszystkie faktury, materiały które zostały nam udostępnione. To był 

długi proces. Nie można było go skrócić. Wszystkie możliwości, które były ze strony pana 

dyrektora, zostały wykorzystane. Po spotkaniu dyrektorem i z mecenasem, który go 

reprezentował na konto Starostwa wpłynęło 50 tys. Zł. Jest to kwestia otwarta i możemy 

zastanowić się nad tym czy odblokujemy konta i czekamy do 15 października czy wpłynie 

pozostała kwota. Konta zostały zablokowane z tego względu, że nie było możliwości 

przymusu żeby te pieniądze wróciły do samorządu. To nie są pieniądze moje, to nie są 
pieniądze Rady, tylko to są pieniądze z budżetu państwa, które zostały wprowadzone do 

naszego systemu i one muszą być z powrotem oddane. Tydzień temu w Rzeczpospolitej 

czytałem, że szkoły niepubliczne o uprawnieniach publicznych mają problem, żeby rozliczyć 
się z dotacji, z których korzystają i w tym przypadku nasza kontrola to wykazała. Ze strony 
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urzędu to jest pełna staranność. Uważam, że należy przeanalizować sytuację czy nauczyciele 

pracujący w tej szkole mają kwalifikacje, czy jest zrealizowana podstawa programowa. Do tej 

dokumentacji szkolnej wglądu nie mamy. Może ją sprawdzać kuratorium. Obecnie w sejmie 

jest debata nad nową ustawą dotyczącą finansowaniu szkół publicznych i szkół 

niepublicznych o uprawnieniach publicznych i myślę że te kwestie zostaną wyprostowane. 

Wtedy w  przypadku kontroli mniej będziemy się gimnastykować. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań –  dziękuję. Zanim przejdę do kolejnego 

punktu poinformuję, że w dniu dzisiejszym odbył się konkurs na dyrektora naszej szkoły 

Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie. Pan Marek Tyrakowski jest wieloletnim 

nauczycielem i wieloletnim wicedyrektorem szkoły a w dniu dzisiejszym został powołany 

przez komisję konkursową na gospodarza tej szkoły. Życzę wiele dobrego. Oklaski.  

 

Ad. pkt. 6.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do kolejnego punktu, to 

jest informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – jeżeli chodzi o informację o realizacji budżetu powiatu 

za I półrocze 2017 roku otrzymaliście państwo radni w ustawowych terminach taka 

informacje z częścią opisową i tabelaryczną. Wykonanie budżetu zostało również zbadane 

przez Komisje Rewizyjną a ponadto informację o przebiegu budżetu została przekazana do 

regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W dniu dzisiejszym otrzymałem uchwałę 
składu orzekającego RIO wyrażającą pozytywną opinie bez uwag. Tak jak podkreślałem na 

komisjach dochody zostały wykonane ogółem na poziomie 52%, to jest kwota ponad 

40.343.000 zł. Wydatki natomiast zostały zrealizowane na poziomie blisko 32 mln zł, to jest 

38% budżetu. Niski poziom zaangażowania budżetu jest uzasadniony. Jest uwarunkowany 

wydatkami majątkowymi, które powiat wykonał na poziomie niecałe 5%. Wszelkie 

inwestycje kończone i rozliczane są w okresie wakacyjnym i jesiennym. To wszystko wpływa 

na niski poziom realizacji wydatków w I półroczu. Przychody powiat zrealizował na poziomie 

niecałych 16%. To są środki pozostałe po rozliczeniu roku 2016. Informacja stanowi 

załącznik nr8  do protokołu. 

 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. Informacja została przez Wysoka Radę przyjęta. 

 

Ad. pkt. 7.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kolejny punkt to informacja 

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – jeżeli chodzi o kształtowanie się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej za I półrocze 2017 r. to również taka informacja została złożona do Wysokiej 

rady jak i do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Otrzymaliśmy w tym zakresie 

pozytywna opinię. Nasz WPF dotyczy lat 2017 – 2030. Informacja została przedstawiona 

zarówno w wersji opisowej jak i tabelarycznej. Informacja stanowi załącznik 9 Nikt nie zabrał 

głosu w dyskusji. Informacja została przez Wysoka Radę przyjęta. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – ogłaszam przerwę, podczas której 

posiedzenia odbędą Komisje Budżetu i Finansów oraz Edukacji i Kultury. 

 

Po przerwie. 
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Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – wznawiam obrady po przerwie. Rada 

zachowuje quorum i jest nadal władna do obradowania i podejmowania prawomocnych 

rozstrzygnięć.  
 

Ad. pkt. 8.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do rozpatrzenia 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 powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz 

objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji 

elektronicznej w systemie e-sesja.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – uchwała dotyczy przeznaczenia kwoty na 

uruchomienie poradni diabetologicznej. Będzie to zrealizowane w formie podwyższenia 

udziałów w Spółce.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – Otwieram dyskusję: czy są pytania?  

 

Radny M. Walczak – ponawiam swoje pytanie z Komisji. Chciałbym znać wynik finansowy 

Spółki za osiem miesięcy. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – proszę to pytanie łożyć na piśmie i pan 

Prezes odpowie na piśmie. Ja w tej chwili nie widzę takiej możliwości żeby pan Mazurek 

odpowiadał.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – na kolejnej sesji i kolejnym posiedzeniu 

Komisji Zdrowia będzie obszerna informacja dotycząca szpitala, co już zostało wykonane i co 

jest planowane.  

 

Radny M. Walczak – uważam, że uzasadnienie do uchwały kłóci się ze stwierdzeniem, że za 

złą kondycję finansową spółki odpowiada były prezes. Z uzasadnienie wynika , że jest to 

sytuacja systemowa, a nie tylko z winy pana Jantasa.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – proszę o pytanie na piśmie. Więcej 

pytań nie widzę. Proszę o opinie Komisji. 

 

Radny Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu 

i Rozwoju pozytywnie w dniu 27 września br. pozytywnie zaopiniowała projekt 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 powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia 

przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

 

Radny K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 26 września br. pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego. 
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Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – poddaję projekt uchwały pod 

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 
bardzo.  

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych, 15 głosami „za” przy 

3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę. 
 

XLVIII/305/17 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – do tego by powstała Poradnia 

Diabetologiczna dążyła pani Włodarczyk, która swoją determinacją do tego doprowadziła. 

Gratulacje. 

 

Radny St. Martuzalski – powiem w imieniu setek osób, które korzystają z tej poradni, to 

słyszymy od tych pacjentów, którzy mogą otrzymać pomoc w szpitalu jest najcenniejsze, ich 

wdzięczność jest większa od wszelkich laurek. 

 

Radna B. Włodarczyk – może inicjatorem byłam, ale to tylko dzięki temu że zostałam 

poparta przez wszystkich, żeby środki się znalazły i za to dziękuje w imieniu wszystkich 

osób, które do pani doktor przychodzą. Teraz tych osób jest ponad 200 osób, czyli taka 

potrzeba była. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – osiem lat prosiłem o to i nic nie 

mogłem wskórać. Teraz prezesa mamy kilka miesięcy i już diabetologia przyjmuje. 

 

Radny M. Szymczak – chciałem zaznaczyć, że uruchomienie Poradni Diabetologicznej nie 

było wynikiem działania przez miesiąc dwa, tylko kilka lat trwały starania o lekarza 

diabetologa, co załatwił poprzedni prezes. To jest kilka lat starań, a nie, że nagle spadło 

z nieba. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – pan Jantas nie miał pieniędzy, a my 

uchwaliliśmy pieniądze.  

 

Ad. pkt. 9.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kolejny punkt porządku obrad 

rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarcach, wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Przyrodniczo -Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji 

elektronicznej w systemie e-sesja. Otwieram dyskusję: czy są pytania? Nie widzę. Proszę 
o opinię Komisji. 

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja Edukacji 

i Kultury na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w Tarcach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo –

Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19. 
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Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – poddaję projekt uchwały pod 

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 
bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych jednogłośnie 

podjęła uchwałę. 
 

XLVIII/306/17 

 

Ad. pkt. 10.  

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Jarocinie wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie, 

ul. Franciszkańska 2. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Projekt uchwały 

radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Otwieram dyskusję: czy są 
pytania? Nie widzę. Proszę o opinię Komisji. 

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja Edukacji 

i Kultury na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 2 w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – poddaję projekt uchwały pod 

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 
bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych jednogłośnie 

podjęła uchwałę. 
 

XLVIII/307/17 

Ad. pkt. 11.  

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Jarocinie wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji 

elektronicznej w systemie e-sesja. Otwieram dyskusję: czy są pytania? Nie widzę. Proszę o 

opinię Komisji. 

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja Edukacji 

i Kultury na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 1 w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – poddaję projekt uchwały pod 

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 
bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych jednogłośnie 

podjęła uchwałę. 
 

XLVIII/308/17 
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Ad. pkt. 12.  

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Przyspasabiającej do Pracy im. UNICEF w Jarocinie wchodzącej 

w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki 21. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji 

elektronicznej w systemie e-sesja. Otwieram dyskusję: czy są pytania? Nie widzę. Proszę o 

opinię Komisji. 

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja Edukacji 

i Kultury na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy im. UNICEF w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki 21 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – poddaję projekt uchwały pod 

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 
bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych jednogłośnie 

podjęła uchwałę. 
XLVIII/309/17 

 

Ad. pkt. 13.  

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Policealnej w Tarcach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji 

elektronicznej w systemie e-sesja. Otwieram dyskusję: czy są pytania? Nie widzę. Proszę 
o opinię Komisji. 

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja Edukacji 

i Kultury na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły 

Policealnej w Tarcach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. 

Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – poddaję projekt uchwały pod 

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 
bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych jednogłośnie 

podjęła uchwałę. 
XLVIII/310/17 

 

Ad. pkt. 14.  

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. UNICEF w Jarocinie 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki 21. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji 

elektronicznej w systemie e-sesja. Otwieram dyskusję: czy są pytania? Nie widzę. Proszę 
o opinię Komisji. 
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Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja Edukacji 

i Kultury na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej Specjalnej im. UNICEF w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki 21. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – poddaję projekt uchwały pod 

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 
bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych jednogłośnie 

podjęła uchwałę. 
XLVIII/311/17 

 

Ad. pkt. 15.  

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze dotacji z budżetu powiatu na 

refundację kosztów związanych z pracami konserwatorskimi kościoła wpisanego do rejestru 

zabytków. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Projekt uchwały radni 

otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Otwieram dyskusję: czy są pytania? Nie 

widzę. Proszę o opinię Komisji. 

 

Radny Sł. Wąsiewski , Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 27 września br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej 

pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze dotacji z budżetu powiatu na refundację kosztów 

związanych z pracami konserwatorskimi kościoła wpisanego do rejestru zabytków. 

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja Edukacji 

i Kultury na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej 

pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze dotacji z budżetu powiatu na refundację kosztów 

związanych z pracami konserwatorskimi kościoła wpisanego do rejestru zabytków. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – poddaję projekt uchwały pod 

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 
bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych jednogłośnie 

podjęła uchwałę. 
XLVIII/312/17 

 

Ad. pkt. 16.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kolejny punkt rozpatrzenie projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej 

skargi na działalność Starosty Jarocińskiego Teodora Grobelnego. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 18 do protokołu. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej 

w systemie e-sesja. Otwieram dyskusję: czy są pytania?  

 

Radny M. Szymczak – zapoznałem się z projektem uchwały, która jest bardzo krótka jak i z 

uzasadnieniem. Uważam, że nie powinniśmy pozostawiać tej skargi bez rozpoznania. 

Dlaczego? Powzięliśmy w wyniku tej skargi informację. Czy ta informacja jest prawdziwa 
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czy nie, nie mogę rozstrzygać, bo pozostaje  bez rozpoznani. Ze względu na ważkość 
podniesionych zarzutów w uzasadnieniu do tej skargi, nie możemy unikać zweryfikowania 

tych zarzutów. Zasłaniamy się kwestią proceduralną, że skarga nie spełnia wszystkich 

wymogów formalnych, ale nie zmienia faktu, że w skardze zostały podniesione bardzo 

konkretne zarzuty. Jeżeli popatrzymy w przyszłość, to może nam  ktoś jako radnym zarzucić, 
że Rada wiedziała, wiedział Zarząd, a nikt nic nie zrobił, gdyby to okazało się prawdziwe. 

Uważam, że nie powinniśmy pozostawiać skargi bez rozpoznania, bo jeszcze raz podkreślam, 

że zarzuty są poważne.  

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - będę się posługiwał doświadczeniem 

samorządowym jako burmistrza, starosty, po to żeby rozpatrzyć jakiekolwiek wniosek, pismo 

czy skargę należy odpowiedź skierować do adresata. Mam wniosek formalny do 

wnioskodawcy, by rozpatrywać coś, co nie jest skargą. Jeżeli p. radny Szymczak uważa, że 

należy nad tym procedować, to dobrze by było, żeby się podpisał pod tą skarga. Będziemy 

mieli wskazanego adresata i będziemy mogli rozpatrywać. W innej sytuacji przychylam się do 

wniosku, żeby anonimami się nie zajmować. Bez względu na treści dżentelmeni się na ten 

temat nie wypowiadają.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – mamy wniosek formalny. Jeżeli jest tak 

ważna treść to dlaczego nie ma podpisu. Dla mnie to jest tchórzostwo. Jeżeli ktoś ma tak 

pewne zarzuty, to się nie podpisuje? Jeżeli się nie podpisuje, to się tego nie rozpatruje.  

 

Radny M. Szymczak – panie radny Martuzalski, pan nie może mi nakazywać, zarzucać, że ja 

mam coś podpisać, z czym zapoznałem się dzisiaj. Natomiast będę podtrzymywał wniosek, 

by pochylić się nad tą skargą. Jeżeli ktoś coś zarzuca komuś innemu, nie wiadomo komu, 

tchórzostwo, to tchórzostwem będzie z naszej strony odrzucenie skargi, ponieważ  
powzięliśmy informację i powinniśmy się nią zająć. 
 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – chciałbym porządkować tą dyskusję, anonimami nie ma 

sensu się zajmować. Jeżeli ktoś się podpisuje Stowarzyszenie Samorządowi Prawi 

i Samorządni, to powinni się podpisać, bo rozumiem, że jest ich więcej niż jeden. Skargę 
należy pozostawić bez rozpoznania. Skarga została również przekazana do Prokuratury, do 

CBA i do Wojewody. Jeżeli te jednostki będą chciały się zająć tą sprawą to się zajmą. Jestem 

za tym, by procedować dalej uchwałę tak jak podejmujemy uchwałę.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – skoro jest uchwała, nie głosujemy 

wniosków. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” 

przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest 

„przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu 

Jarocińskiego w obecności 18 radnych, przy 14 głosach „za” i 4 głosach „przeciw” podjęła 

uchwałę. 
XLVIII/313/17 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – w piśmie było uzasadnienie, że Starosta posiadł 

wiedzę na podstawie tego, że „Gazeta Jarocińska” w którymś z numerów napisała na ten 

temat artykuł. Nie jest moim obowiązkiem śledzić na bieżąco zapisy w „Gazecie 

Jarocińskiej”. Nie zawsze kupuję, nie zawsze czytam i takiej wiedzy nie posiadłem. Ten zapis 

jest absurdalny. 
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Ad. pkt. 17.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - rozpatrujemy projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Projekt uchwały radni otrzymali 

w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Otwieram dyskusję: czy są pytania? Nie widzę.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – poddaję projekt uchwały pod 

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 
bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych jednogłośnie 

podjęła uchwałę. 
 

XLVIII/314/17 

 

Ad. pkt. 18.  

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Projekt uchwały radni otrzymali 

w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Otwieram dyskusję: czy są pytania? Nie widzę. 
Proszę o opinię Komisji. 

 

Radny Sł. Wąsiewski , Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 27 września br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. Ponadto w dniu dzisiejszym 

pozytywnie zaopiniowania autopoprawki do ww. projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – poddaję projekt uchwały pod 

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 
bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych jednogłośnie 

podjęła uchwałę. 
 

LVIII/315/17 

 

Ad. pkt. 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2017 rok wraz z autopoprawkami. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr 21 do protokołu. Autopoprawki stanowią załącznik nr do protokołu. Projekt uchwały radni 

otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały został szeroko 

omówiony podczas posiedzeń Komisji oraz autopoprawki w przerwie sesji. Otwieram 

dyskusję: czy są pytania? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji. 

 

Radny Sł. Wąsiewski , Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 27 września br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. Ponadto w dniu 

dzisiejszym pozytywnie zaopiniowania autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. 
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Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja Edukacji 

i Kultury na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. Ponadto 

w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do powyższej uchwały.  

 

Radny K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 26 września br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu 

na 2017 r. w zakresie działania Komisji. 

 

Radny A, Szlachetka, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu 

na 2017 r. w zakresie działania komisji. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – poddaję projekt uchwały pod 

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 
bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych jednogłośnie 

podjęła uchwałę. 
 

XLVIII/316/17 

 

Ad. pkt. 20.  

Interpelacje i zapytania radnych. Nie było. 

 

Ad. pkt. 21 

Wnioski i oświadczenia radnych.  

 

Radny St. Martuzalski – chciałem wrócić do sprawozdania Pana Starosty i odnieść się do 

ostatniego punktu. Dziś przy punkcie dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

„Szpital Powiatowy” wywiązała się dyskusja dotycząca działań poprzedniego Zarządu 

Szpitala, które skutkowały tym, że dziś możemy się cieszyć, że chorzy diabetycy dzięki 

decyzji państwa radnych maja swoja Poradnię Diabetologiczną. Jest to skuteczność. Jak 

państwo się dowiedzieliście wczoraj nastąpiła uroczystość podpisania umowy na realizację 
rozbudowy i dostosowania następnej części szpitala. Kilka tysięcy wystarczyło, aby tą 
inwestycję rozpocząć, aby przeprowadzić przetarg, aby zabezpieczyć finansowo inwestycję 
do odpowiedniej wysokości. To co nie było możliwe przez pięć lat poprzedniego Zarządu, 

było możliwe w ciągu kilku miesięcy. Chciałbym z tego miejsca podziękować panu 

Prezesowi, bo się okazuje, że własnymi siłami przy wykorzystaniu swoich służb i swoich 

pracowników można było skutecznie ten proces przeprowadzić. Chciałem jeszcze zwrócić 
uwagę, że w miesiącu styczniu przetarg ogłoszony przez poprzedni Zarząd skutkował tym, że 

nie mógł być rozstrzygnięty. Nie było zabezpieczenia finansowego, a po za tym zgłosiła się 
jedna firma, która złożyła ofertę od oferty przygotowanej przez Spółkę. Jak to jest możliwe, 

że po połowie roku, kiedy większość firm ma plany inwestycyjne wykorzystane, przy 

przetargu ogłoszonym przez Spółkę zgłosiły się 3 podmioty. Są to trzy wyspecjalizowane 

firmy i efekt przetargu jest taki, że konsorcjum, które będzie realizowało inwestycję złożyło 

ofertę znacznie poniżej kosztorysu inwestorskiego. Zdaję sobie sprawę, że nikt na tej sali nie 

jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Jednak zastanawiające jest, dlaczego ten przetarg w 

styczniu nie został przygotowany przez sam szpital i jego pracowników i dlaczego efekt był 
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taki a nie inny. Dzisiaj możemy się cieszyć z tego, ze za 11 miesięcy pacjentki ginekologii 

i położnictwa w szpitalu będą mogły korzystać z warunków na miarę 21 wieku. Dzisiaj na 

tym oddziale funkcjonuje tylko jedna łazienka.  

 

Radny M. Walczak – taka szybka realizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie wynegocjowany 

kontrakt, trwało rok, i pan zepsuł  

 

Radna B. Włodarczyk - korzystając z tego że jest pan Prezes Szpitala, chciałam zapytać 
odnośnie takiej sprawy, ponieważ od kilku dni w telewizji, w radio czy w różnych gazetach 

można przeczytać, dowiedzieć się, że duże zamieszanie jest odnośnie tzw. „wieczorynki”, 

która dotąd funkcjonowała. Są zdania, że proszono, żeby ksiądz w trakcie kazań przekazywał 

informacje. Jaka jest sytuacja u nas, bo jest tutaj prasa i mogą te uwagi dostać do 

mieszkańców naszego powiatu.  

 

Radny L. Bajda – kończy się okres składania wniosków do budżetu powiatu na rok 2018. 

Został złożony wniosek przez Radę Sołecką z Witaszyc, aby zakończyć parking przy nowym 

cmentarzu w kierunku Woli Książęcej po lewej stronie. Brakują 4 miejsca do wybudowania 

i zamknięcia inwestycji. Sam nie składałem wniosku, dlatego apeluję, żeby poprzeć wniosek 

i przystąpić jeszcze w tym roku do realizacji lub w przyszłym roku. To jest rzecz, która 

powinna być załatwiona w trybie odwrotnym. 

 

P. L. Mazurek Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - szpital 

jarociński jest przygotowany do wprowadzenia „wieczorynki” i SOR-u, ponieważ tego typu 

działalność szpital prowadził już wcześniej. Takie zadanie nakłada Dyrektor Oddziału 

Wielkopolskiego. W podobnych pomieszczeniach mamy SOR i mamy wieczorynkę. SOR jak 

i wieczorynka pracuje. Obydwa oddziały mają w swojej kadrze lekarzy, którzy są lekarzami 

rodzinnymi na wieczorynce a ratownicy na SOR maja uprawnienia ratowników, jeżdżą 
w karetkach. Jesteśmy w 100% przygotowani. Musze jeszcze zapewnić, że opieka na 

wieczorynce nie kończy się po wyjściu pacjenta ze szpitala. Lekarz zapisując lekarstwa czy 

zastrzyki zobowiązuje szpital do wjeżdżania do tego pacjenta i my na nasz koszt wykonujemy 

zabiegi, zmieniamy opatrunki, jeździmy do Żerkowa czy do Jaraczewa. To jest bardzo duże 

obciążenie. Mówimy ciągle o wyniku. Na następnej sesji pan radny Walczak usłyszy ten 

wynik na następnej sesji. Podam też jak ja dbam o finanse. Chcę powiedzieć, że na 

wieczorynce dostajemy za jednego pacjenta 1,06 zł, a prywatne podmioty dostają za pacjenta 

15 albo 20 zł. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję bardzo. Najważniejsze, że 

szpital jest przygotowany na zmiany. 

 

Ad. pkt. 22.  

Wolne głosy i wnioski. Nie było. 

 

Ad. pkt. 23. Komunikaty. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przypomnę, że na następnej sesji 

spotykamy się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, to jest 27 października br. o godz. 

15.00. 
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Ad. pkt. 24.  

Zakończenie obrad. 

 

 

J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

zamykam obrady XLVIII Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 17.15 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

 

Jan Szczerbań 
 

 

Protokołowała :  

 

Ewa Wielińska 

 

 


