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Protokół Nr 50/17 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 26 września 2017 r. w godz. od 15:00 do 16:40 

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 stanie sanitarno-epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2016 rok. 

2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku w zakresie działania 

komisji. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy  

w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, 

pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez 

Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2017 rok. 

5. Sprawy bieżące. 

Ad.pkt.1 

P. Jacek Moś, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie – przedstawił 

informację o stanie sanitarno-epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2016 rok. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Wystawiono tytuły wykonawcze, w tym 8 wszczęcia egzekucji od osób uchylających się  

od szczepień. Problemy z tymi sprawami, przymuszenia przedsiębiorstwa znajdującego się  

na terenie powiatu, do wykonania wynikających z decyzji. Kontrole i wizytacje jak w latach 

ubiegłych liczby na tym samym poziomie. Inspekcja Sanitarna składa się z kilku działów  

w ramach nadzoru bieżącego i promocji zdrowia. W nadzorze bieżącym wiodącą rolę pełni 

epidemiologia, która monitoruje choroby zakaźne, jakie występują na naszym terenie.  

Od roku 2015, chorób nie było więcej, zanotowaliśmy spadek, jeśli chodzi o różyczkę.  

Było dużo błędów związanych z diagnostyką tej choroby. Różyczki rejestruje się tylko, te, 
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które są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Wzrost jest ospy wietrznej, nie mieliśmy 

zachorowań na WZW typu A. Problemy miał powiat ostrowski i krotoszyński.  

My mamy zarejestrowane 6 przypadków zachorowań. O szczepieniach jest coraz wyższy 

odsetek zaszczepionych dzieci spada, ze względu na ruchy antyszczepionkowe, które 

namawiająco nie szczepienia dzieci. Nie kwestionujemy odmów szczepień w przypadku, 

kiedy lekarz stwierdzi przeciwwskazania szczepieniu u dziecka.  Jeżeli lekarz stwierdzi, że 

stan zdrowia dziecka nie pozwala na szczepienie i przedstawi odpowiednie zaświadczenie.  

U nas są ewidentnie osoby, które nie chcą szczepić dzieci. Odmawiają badania 

przedwstępnego, bez którego nie można zaszczepić dziecka. Kierujemy wnioski  

o przymuszanie do Wojewody, który jest właściwym do egzekucji.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję za obszerne sprawozdanie. 

Informacja dostępna jest w tabletach, jeśli ktoś chce się zapoznać to prosimy. 

 

Ad.pkt.2 

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

za I półrocze 2017 roku w zakresie działania komisji. Informacja stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

 

Radny R. Jacek, Wiceprzewodniczący Komisji - chciałbym zapytać, Pan Skarbnik bardzo 

obszernie omówił dochody i wydatki. kilka zdań prosić na temat wydatków majątkowych  

i dochodach majątkowych, bo w informacji z wykonania budżetu za I półrocze dochody 

majątkowe przeczytałem, że są w granicach 12,72%,  a wydatki 4,98%? Czy mógłbym prosić 

o komentarz? 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – dochody majątkowe str. 4 zrealizował powiat 

jarociński na poziomie 12, 72 %. To jest kwota ponad 1,51 mln zł w zakresie działania 

komisji dochodem majątkowym była sprzedaż złomu w Domu Dziecka w Górze kwota 957 

zł, czyli 100% oraz dochody, które powiat otrzymał na realizację 5 projektów w zakresie 

kształcenia uczniów, na które powiat otrzymał zaliczkę 382 tys. zł. W pozostałych  

w rozdziałach opiniowanych przez dzisiejszą komisję dochody majątkowe nie wystąpiły. 

Pozostałe dochody dotyczą innych rozdziałów, innej działalności prowadzonej przez powiat. 

Dotyczą one przede wszystkim działalności drogowej, powiat w roku 2017 otrzyma 6,575 

mln zł dochodów majątkowych. Na to składa się 3 mln zł tzw. „schetynówki” oraz 3.575 mln 

zł pomocy finansowych od innych samorządów na realizację zadań powiatu w zakresie 

modernizacji dróg powiatowych. Część dochodów majątkowych jest realizowana. To by były 

największe dochody majątkowe. Podsumowując zakładamy, że będzie dochodów 

majątkowych 8,3 mln zł, a do półrocza otrzymaliśmy 1,51 mln zł i to jest uzasadnione. 

Dlatego, że główną część dochodów blisko 7 mln zł to są dochody majątkowe związane  

z drogami, jeśli chodzi o drogi to zasady są takie, że najpierw jest zadanie realizowane po 

stronie wydatkowej, jest postępowanie przetargowe, potem wykonywane są roboty drogowe, 

następują odbiory robót i dopiero wtedy możemy występować do Wojewody o refundację 

poniesionych wydatków. Dochody będą otrzymane przez powiat na przełomie listopada  

i grudnia. 

 

Radna B. Włodarczyk – czy nie zagraża nam, jeśli chodzi PCPR w Jarocinie przypadek 

pokazywany w TV, że zespół do orzekania nie mógł się zebrać i pieniędzy nie było.  
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W budżecie powiatu wykonano 51%, czy jest pewność, że 49% jest na koncie i mogą orzekać 

czy są jakieś zachwiania?  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – nie widzę zagrożenia, plan nałożony po stronie 

dochodów z budżetu Wojewody wynosi 226 tys. zł. Przypomnę zadanie rządowe, 

finansowane dotacją Wojewody. Wojewoda nie zwiększył planu od początku roku i po stronie 

wydatków przewidujemy taką sama kwotę. Pytanie jest zasadne, bo w ostatnich latach 

dokładaliśmy, były samorządy, które dokładały ponad 100 tys., ale patrząc na poziom  

do półrocza, który wynosi 51% to wydaje się, że takiego zagrożenia nie ma zagrożenia  

Radna B. Włodarczyk - koszt utrzymania jednego pensjonariusza w DPS na dzień dzisiejszy 

nowego pensjonariusza?  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – koszt jaki został ogłoszony w kwietniu bieżącego roku, 

jest to koszt wyliczony na podstawie kosztu roku 2016 to jest kwota 3996 zł, a rok wcześniej 

to 3605 to jest wzrost 391 zł, około 11%. Trzeba mieć świadomość, że rok 2016 i 2015 to są 

lata trudne do wyliczania, ponieważ z dodatkowymi kosztami, które ponosiliśmy w związku  

z przeprowadzką DPS z Zakrzewa do Kotlina. Koszty analizujemy, jeśli chodzi o półrocze to 

budżet DPS jest na poziomie wykonania 2016 roku bo wykonanie wydatków za 2016 r. 

wynosiło 5,143 mln zł a na półrocze tego roku DPS ma budżet ustalony 5.145 mln zł.  

To jest prawie taka sama wartość, więc teoretycznie koszty powinny się zmieścić powinny nie 

rosnąć. Aczkolwiek liczba podopiecznych będzie rosła, bo jest dopuszczone do 123, co może 

skutkować podwyższeniem kosztów, ale DPS wskazuje, że będą wyższe dochody 250 tys. zł.  

Radna B. Włodarczyk – w niedzielę poprzednią Szpital zorganizował Biała Niedzielę, też 

skorzystałam z badań. Stwierdzam nie po raz pierwszy, że takie organizowanie przez Powiat 

czy przez Szpital jest bardzo dobre, wychodzenie na zewnątrz jest dobre. O godz. 11 to 

największym zainteresowaniem cieszyło się laboratorium, wejść nie można było.  

Stąd wniosek ile osób korzysta z tej formy przebadania się. Chciałabym, aby te rzeczy 

utrzymać 2, 3 razy w roku, tak jak fundusze pozwolą. Są osoby pewnie zainteresowane 

finansami przyszłorocznymi. Wobec powyższego proszę nie zapomnieć, że od połowy tego 

roku działa punkt diabetologiczny, który cieszy się dużą popularnością. Jest ponad 250 osób, 

które z tej formy korzystają. Kiedy byłam w ubiegłym tygodniu to były przy mnie 3 nowe 

osoby, które zapisywały się. W związku z powyższym prośba moja tych osób żeby nie 

zapomnieć przy finansach na przyszły rok. Pewnie z NFZ na razie nie uda się pozyskać 

środków, ale żebyśmy o tym pamiętali, żeby ciągłość była. Gorzej jakby pól roku działało, a 

za pół roku zapomina się. Był anons odnośnie tego, że w każdej szkole ma być gabinet 

dentystyczny. Spełzło to na niczym. Ma być dentobus jeden na województwo. Uważam, że to 

jest pomieszanie z poplątaniem, bo dokąd on ma jechać? Do małych miejscowości?  

Uważam, że dzieci są wszystkie nasze, więc nie powinno być takiej degradacji.  

P. M. Drzazga, Wicestarosta – myślę, że cała Rada będzie zgodna, co do tego, jeśli chodzi  

o diabetologów, że ten punkt będzie utrzymany. Nie wyobrażam sobie inaczej, tym bardziej, 

że na terenie powiatu jarocińskiego około 4 tys. osób jest chorych na cukrzycę.  

Wracając do białej niedzieli rzeczywiście jest potrzebna organizacja tego typu zadań przez 

nasz szpital powiatowy. W tym roku już nie przeprowadzimy takiej akcji, ale na wiosnę 

przyszłego roku będzie to wznowione. Te środki znajdą się. Akurat nie ma przedstawicieli 

szkół, ale chciałem podziękować Dyrektorowi ZSP nr 2 Panu Bierle, dlatego, że sprawnie 

organizacyjnie została pomoc ze strony uczniów zapewniona. Zaprowadzanie tych, którzy 

przyszli przebadać się, kierowali. Dużo było udogodnienie, jeśli chodzi o pomoc służbom 
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szpitalnym. Organizacyjnie byli w stanie ogarnąć, jest to dużym plusem.  

Uważam, że możemy być w tym zakresie spokojni, jeśli chodzi o diabetologów i organizację 

tego typu spotkań, jeśli chodzi o białe niedziele. Uważam, że w dalszym ciągu będzie  

to kontynuowana i cała Rada jest zgodna, że stały cykl, który będzie przez nas robiony, mogą 

to być 4 niedziele w roku, żeby tym najbardziej potrzebującym pomóc. 

Radny R. Jacek, Wiceprzewodniczący Komisji - pomoc materialna dla uczniów  

o charakterze motywacyjnym, w tym dziale zapisane jest 66 990 zł zaplanowano 

wydatkowanie na lipiec. czy te środki zostały uruchomione dla uczniów jako stypendia? 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – myślę, że tak, ale nie mam takiej wiedzy w tym 

momencie, ponieważ te środki zostały przeniesione z budżetu urzędu do budżetu szkół  

i one wydatkują. Myślę, że temat realizują, ale nie mam szczegółowej informacji, w której 

szkole zostało wydane.   

Radna B. Włodarczyk - ostatnio Pan Mazurek mówił o tym, że w szpitalu będą badania  

i przeprowadzane operacje na zaćmę. W tą niedzielę, kiedy czekałam na swoją kolejkę to było 

bardzo dużo osób do okulisty. To były bardzo oczekiwane wieści, bo wiele osób wie o tym, 

że w Kaliszu można przeprowadzić takie badania i operacje, bo sama korzystałam, ale to jest 

wyjazd do Kalisza i potem na opatrunki, 2 , 3 razy trzeba pojechać. Przeważnie starsze osoby 

z tego, korzystaja. Dla nich wypad autobusem jest bardzo trudny. Sama myśl, że można by  

to zrobić w Jarocinie jest bardzo cenna i trzeba pomóc, gdyby taka była żądana pomoc  

od Pana Prezesa, to w jakiś sposób mu pomóc, bo to jest to, na co ludzie oczekują.  

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - odnośnie tematu, który poruszyła Pani 

Radna Włodarczyk. Szpital w tej chwili jest na ostatniej prostej, co do uruchomienia tego 

bardzo potrzebnego działania na rzecz osób, które borykają się z chorobą pod tytułem jaskra. 

W tej chwili są prowadzone rozmowy z lekarzami, którzy będą przeprowadzać te zabiegi. 

Marzy nam się, żeby jeszcze w listopadzie te zabiegi mogły być realizowane.  

Szpital przygotował się od strony organizacyjnej, żeby te zabiegi jednodniowe mogły być 

przeprowadzane.   Chciałem taką informację przekazać, że planowaliśmy nawet w miesiącu 

wrześniu zbogacony punkt na komisji i na sesji, na którym chcielibyśmy przedstawić to, co 

jest w trakcie realizacji i plany na przyszłość, m.in. program naprawczy, który obecny zarząd 

wdraża i próbuje uporządkować sytuację finansową, bo to jest jeden z ważniejszych 

problemów, z którymi boryka się szpital. Również kwestie dotyczące czy to rozbudowy. 

Chciałem poinformować, że w czwartek zostanie podpisana umowa o godz. 13 na rozbudowę 

i dostosowanie pozostałej części szpitala do wymogów Ministra Zdrowia. Nastąpi również  

w czwartek przekazanie placu budowy, czyli de facto firma rozpoczyna proces inwestycyjny, 

ale tak jak wspomniałem wcześniej. W miesiącu październiku przygotujemy obszerną 

informację i punkt w czasie sesji, co było do tej pory pokazywane, w jakiej sytuacji 

przyjęliśmy szpital, żebyśmy o tym pamiętali. Natomiast chcemy w tej chwili zrobić krok  

do przodu, Pani Przewodnicząca wspomniała o punkcie diabetologicznym, który spełnia role 

poradni. Chciałem poinformować, że szpital czyni działania na rzecz uruchomienia łóżek  

dla przewlekle chorych. Chciałem poinformować komisje, że został zatrudniony specjalista 

geriatrii, lekarz, który zajmuje się tego typu przypadkami, chcemy być przygotowani, kiedy 

będą takie możliwości, że będzie można ilość łóżek uruchomić jak chodzi o przewlekle 

chorych, żeby w tym zakresie być przygotowanym. Jest jeszcze kilka tematów, problemów, 

które są w tej chwili na stole kreślarskim. Być może do sesji październikowej uda się 

dokończyć te projekty, które w znaczący sposób pokażą w nowym świetle jarociński szpital. 

Okazuje się, że w okresie pól roku zabiegi, które maja na celu uporządkowanie finansów. 
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Będzie więcej czasu potrzeba. Przedsięwzięcia związane z procesami inwestycyjnymi 

dostosowania i wyposażenia w nowy sprzęt czy nowe zabiegi, które będą lub są realizowane. 

W jarocińskim szpitalu również są wykonywane zabiegi na tarczycę. Tych nowych zabiegów, 

które do tej pory były nie osiągalne zaczyna być sporo. Komisja październikowa znaczny czas 

na kwestie związane ze szpitalem. Uwaga odnośnie białej niedzieli nie skorzystałem z okazji, 

aby podziękować sanepidu, sanepid brał udział w 1 i 2 edycji białej niedzieli w sposób 

znaczący. Nie tylko zabiegi, ale również przekazywani informacji jak się zachowywać, żeby 

nie popaść w różnego rodzaju choroby. Potwierdzam, że największe zainteresowanie 

okulistyka, laboratorium tam najwięcej osób, które przyszły się przebadać. W miesiącach 

wiosennych chcemy wzbogacić formułę białych niedziel. Zgodnie z zapisami konstytucji 

służba zdrowia jest bezpłatna i ta biała niedziela również jest bezpłatna tyle, że sfinansowana 

ze środków samorządowych. To, co istotne dla tych osób, które przychodzą to czas, bo jest 

wiele osób, które nie znajduje w ciągu tygodnia pracy czasu na przeprowadzenie badań.  

Biała niedziela jak mogłem usłyszeć od wielu osób, które przyszły jest atrakcyjna, bo jest  

w dniu wolnym i mogą badania wykonać.  

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję bardzo. Jak o zdrowi mowa  

to jestem umówiony do lekarza i w związku z tym przekazuję prowadzenie Komisji Panu 

Wiceprzewodniczącemu Komisji. 

Ad.pkt.3 

Radny R. Jacek, Wiceprzewodniczący Komisji - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: 

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia 

przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – jak Państwo Radni pamiętacie przy 

głosowaniu nad budżetem, to na wniosek Państwa Radnych, Pani Włodarczyk z disco polo 

stała się poradnia diabetologiczna.  Po paru miesiącach udało się poradnię uruchomić, środki 

będą w tym roku w ten sposób przekazane.5 tys. zł z tej kwoty jest przeznaczone  

na sfinansowanie Białej Niedzieli.  

 

Radny M. Walczak - całe podwyższenie idzie na sfinansowanie poradni? 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – 125 tys. zł było przeznaczone na cały rok, 

ale w związku z tym, że jest od lipca a decyzją zarządu były Pan radny bardzo się w to 

angażował w protest ratowników były podwyżki dla ratowników będą sfinansowane 

podwyżki dla ratowników z tej drugiej części. Całość miała być przeznaczona do szpitala  

i będzie przeznaczona, ale zgodnie z wnioskiem zarządu, będzie rozbite na dwie części.  

 

Radny M. Walczak - Czy Pan Członek Zarządu ma informacje, jaki jest wynik finansowy 

przez 8 miesięcy? Podwyższamy kapitał zakładowy to warto by to było wiedzieć.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – nie jestem członkiem zarządu szpitala, ale 

Państwo otrzymywaliście do czerwca był wynik ujemny, było to skutkiem m.in. …. 

 

Radny M. Walczak – chodzi mi do sierpnia. Nie zna Pan? 
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P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – mniej więcej, w jakim zakresie ten wynik 

będzie się kształtował i z czego to wynika… 

 

Radny M. Walczak –chciałem tylko wiedzieć, jaki jest wynik finansowy.  

Prosiłbym o przygotowanie na komisję. Wnioskowałbym, żeby przy podwyższeniu kapitału 

przy uzasadnieniu był wynik finansowy podawany. Taki składam wniosek. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – Pan chce, żebym udzielił odpowiedzi 

takiej, jakiej Pan oczekuje, a ja chcę udzielić odpowiedzi zgodnie z faktami i Szanowny 

Panie, Szanowni Państwo jeśli chodzi o wynik finansowy to do sierpnia czy do lipca miał 

wpływ oprócz działalności statutowej, czyli wynikającej z kontraktu, kosztów i realizacji 

procedur. Dodatkowo były obciążenia w tym roku takie: 100 tys. zł wynikające z …. 

 

Radny M. Walczak –ale 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu –ale niech Pan sobie policzy. Niech Pan 

poczeka trochę, bo Pan się denerwuje niepotrzebnie. 260 tys. zł to już z głowy…. 

 

Radny M. Walczak –powiem tak, żebyśmy mieli….. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – czy może mi Pan nie przerywać? 

 

Radny M. Walczak – dobrze. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu –264tys. zł wynikające z podwyżek, których 

udzielił poprzedni Prezes w miesiacu styczniu. 100 tys. zł wyrok dla doktora  

za nieprawidłowe zwolnienie. 600 tys. zł za błędy lekarskie wyrok. To są wszystko środki, 

które mają odzwierciedlenie w wyniku tegorocznym. 200 tys. zł decyzja poprzedniego 

zarządu za wypłacenie środków personelowi za nadróbki.  

 

Radny M. Walczak – Panie… 

 

Radny R. Jacek, Wiceprzewodniczący Komisji –bardzo przepraszam, ale 

 

Radny M. Walczak – moje pytanie było krótkie. Jaki jest wynik finansowy? 

 

Radny R. Jacek, Wiceprzewodniczący Komisji – Panie Martuzalski niech Pan odpowie, 

jeśli pytającego nie będzie satysfakcjonować to trudno nie jestem nic więcej w stanie 

poradzić.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – 200 wypłaconych, przekazuję wszystkie 

elementy, niech Pan sobie zliczy. 200 tys. zł wpłacone z nadróbek w wysokości 30% kosztów 

zostały wypłacone za ubiegły rok. Decyzją Prezesa zostały wypłacone pracownikom, więc 

można powiedzieć, że strata z tych nadróbek z ubiegłego roku została przeniesiona  

na tegoroczny wynik, bo ona w żaden sposób nie poprawiła kondycji. 

 

Radny M. Walczak – krótko. Ile? 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu –czy Pana kiedyś ktoś próbował wychować? 
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Radny M. Walczak – jestem radnym i zadałem pytanie i oczekuję odpowiedzi. 

 

Radny R. Jacek, Wiceprzewodniczący Komisji – Panie Stanisławie proszę odpowiedzieć 

bez komentarzy. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – staram się zrealizować… 

 

Radny M. Walczak – skoro Pan nie wie to bym poprosił…. 

 

Radny R. Jacek, Wiceprzewodniczący Komisji – bardzo proszę ostatni raz, bo inaczej 

odbiorę głos. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – w sumie do miesiąca lipca, czerwca.  

 

Radny M. Walczak – do końca sierpnia. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – Pan za dużo ogląda telewizji, tam ludzie 

siedzą i sobie przerywają. 

 

Radny R. Jacek, Wiceprzewodniczący Komisji – Panie Stanisławie proszę nie komentować 

tylko odpowiedzieć. Jeśli będzie nie satysfakcji ze strony pytającego to uważam, że 

zamykamy dzisiejszą dyskusję.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – jak mogę udzielić pełnej odpowiedzi, 

kiedy ciągle Pan Radny zadaje pytanie. 

 

Radny R. Jacek, Wiceprzewodniczący Komisji – proszę udzielić wobec tego. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu –reasumując w wyniku działań poprzedniego 

Zarządu już do miesiąca czerwca było to 1,6 mln zł z tego co pamiętam strat.  

To jest wypadkowa tych działań, które zostały podjęte. Nowy Zarząd podjął decyzje, które 

zahamowały ten galopujący negatywny wynik. Reasumując myślę, że tegoroczny wynik, nie 

chciałbym za Prezesa deklaracji składać. Natomiast, gdyby nie brać tych elementów,  

o których wspomniałem, które były pochodną poprzedniego zarządu ten wynik byłby całkiem 

przyzwoity, o wiele lepszy niż w zeszłym roku.  

 

Radny M. Walczak – Panie Przewodniczący w związku z tym oficjalnie składam wniosek, 

aby na najbliższą sesję przygotować wynik finansowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 

2017 r. to nie jest naprawdę żaden problem, podejrzewam, że ksiegowa ma to w głowie.  

 

Radny R. Jacek, Wiceprzewodniczący Komisji – chciałbym prosić wobec tego, aby Pan 

przygotował ten wniosek na piśmie i skierujemy go do Pana Leszka Mazurka.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – w pewnym momencie poinformowałem 

Państwa Radnych, że taki element miał być na dzisiejszej Komisji i piątkowej sesji.  

Z uwagi na wiele elementów i aspektów m.in. związanych z realizacją inwestycji 

informowałem Państwa, że będziemy chcieli zrealizować ten punkt w październiku.  

Jednym w odróżnieniu do poprzednich lat, jednym z dokumentów, które będzie  

Wysokiej Radzie przedstawione to będzie m.in. sytuacja finansowa. Pan Prezes zgodnie  

z oczekiwaniami Rady Nadzorczej, Zarządu Powiatu i większości Radnych przygotowuje 
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dokument plan naprawczy, a z drugiej strony plan realizacji rozwoju inwestycyjnego szpitala. 

Musze Pana Radnego uspokoić, że taki dokument rozszerzony Państwo Radni wszyscy 

otrzymacie.   

 

Radny M. Walczak – jeżeli Pan tego nie wiedział to mógł Pan powiedzieć, ze otrzymamy, a 

nie zaczął wyliczać, co mnie w ogóle nie interesowało. Interesował mnie tylko wynik 

finansowy na dzień 31 sierpnia br.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta –zgłaszam wniosek przeciwny. Dlatego, że jeśli mamy 

dyskutować nad tym w miesiącu październiku to jaki jest sens, żeby to było przygotowane  

na tą sesję. Uważam, że skoro mamy dyskutować na temat szpitala to ten wniosek może być 

zasadny, ale może dotyczyć dopiero miesiąca października.  

 

Radny M. Walczak – chodziło mi o to, że jeżeli jest uchwała o podwyższeniu kapitału to, 

żeby był dołączany do uzasadnienia. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta –przyszłościowo? 

 

Radny M. Walczak – tak. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta –uważam, że nie musimy tego głosować.  

Przyjmujemy do wiadomości i tak będzie.  

 

Radny R. Jacek, Wiceprzewodniczący Komisji – zamykam dyskusję.  

Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 

6 radnych głosowało „za”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu. Projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

 

Ad.pkt.4. 

Radny R. Jacek, Wiceprzewodniczący Komisji – 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 R. Jacek, Wiceprzewodniczący Komisji – zamykam dyskusję. Przechodzimy do 

zaopiniowania projektu uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 

7 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad.pkt.5. Sprawy bieżące. 
Nie było spraw bieżących. 

  

  

 Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Radny R. Jacek, 

Wiceprzewodniczący Komisji zamknął obrady. 

 

 

 Wiceprzewodniczący Komisji 

 Zdrowia i Spraw Społecznych 

 
 Ryszard Jacek 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 


