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Protokół Nr 62/17 

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

Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 16 listopada 2017 r. w godz. od 15:30 do 15:50 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecni Radni: Mateusz Walczak, Ryszard Jacek 

oraz Marcin Zwierzyński. 

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju  

p. Sławomir Wąsiewski, 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. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia 

Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e - dokumentacji i e - 

rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego "Szpitala Powiatowego  

w Jarocinie" sp. z o.o. w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, 

zgodnie z projektem pn. "Wyposażenie środowisk Informatycznych wojewódzkich, 

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 

wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych 

między podmiotami leczniczymi samorządu województwa." 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 

2030. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2017 rok. 

4. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad.pkt.1 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego 

prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu 

elektronicznych usług: e - dokumentacji i e - rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska 

informatycznego "Szpitala Powiatowego w Jarocinie" sp. z o.o. w sprzęt informatyczny i 

oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z projektem pn. "Wyposażenie środowisk 

Informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w 

narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 
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oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 

województwa." Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - Zarówno Powiat Jarociński jak i „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie” sp. z o. o. zadeklarowali swój udział w Projekcie „Wyposażenie 

środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych 

w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi 

samorządu województwa”. Projekt zainicjowany przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego realizowany będzie w partnerstwie z 28 starostwami powiatowymi, 

Urzędem Miasta Poznania oraz 53 podmiotami leczniczymi z terenu Województwa 

Wielkopolskiego. W ramach przedsięwzięcia stworzony zostanie system, za pomocą którego 

udostępnione zostaną Mieszkańcom Wielkopolski (pacjentom) usługi: e-rejestracji i e-

dokumentacji. Projekt realizowany będzie w trybie pozakonkursowym w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. 

Powiat Jarociński wraz ze „Szpitalem Powiatowym w Jarocinie” sp. z o. o. dnia 23 sierpnia 

2017 r. zawarli z Województwem Wielkopolskim trójstronną Umowę Partnerstwa dotyczącą 

przedmiotowego Projektu. Województwo Wielkopolskie zawarło umowy partnerstwa ze 

wszystkimi powiatami województwa wielkopolskiego i podległymi im szpitalami. Środki 

finansowe na realizację powierzonego zadania zabezpieczone zostały w latach 2017-2019 na 

łączną kwotę 366.310,70 zł. Z uwagi na fakt, iż w przytoczonym Projekcie Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego pełni rolę Partnera Wiodącego ( Lidera Projektu) oraz 

wcześniej przytoczoną argumentację podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Przechodzimy do 

zaopiniowania. Głosuje Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych, 

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

 

 

 

Ad.pkt.2 
Przewodniczący Komisji 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 3 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił projekt  uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Przechodzimy do 

zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

10 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad.pkt.3 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

 

Radny J. Zegar - za 80 tys co można zrobić na drodze?  

 

P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu - od strony Słupi w zeszłym roku był robiony 

odcinek 300 m podbudowa, gmina Kotlin zrobiła drogę gminną przy Panu Owczarku i do tej 

drogi mamy odcinek 460 m i chcemy połączyć te 300 m naszej drogi plus 460 m, żebyśmy 

doszli do połączenia z drogą gminną, żeby Pan Owczarek mógł stamtąd wyjechać. Nie może 

dojechać karetka pogotowia. Chcieliśmy etapowo dociągnąć kawałek.  

 

Radny J. Zegar - 80 tys. zł nie pomoże, żeby wyjechał Owczarek.  

 

P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu -  to są zapytania ofertowe, jeśli wyjdzie 90 tys. 

zł mamy kosztorys na 140 tys. zł. za około 85 tys. zł do 90 tys. zł firma powinna się podjąć 

realizacji. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Przechodzimy do 

zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

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

 

 

Ad.pkt.4 Sprawy bieżące. 
Nie było spraw bieżących. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           
 Sławomir Wąsiewski 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

  

  


