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Protokół Nr 54/17 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 27 listopada 2017 r. w godz. od 14:00 do 15:30 

w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarocinie 

 

 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny Pan Radny Stanisław Martuzalski.  

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. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej – posiedzenie wyjazdowe. 

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2018 w zakresie działania 

komisji. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2017 rok. 

4. Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – chciałem Państwa poinformować o moim 

spotkaniu ze związkami zawodowymi szpitala. Dzisiaj jest zapowiedź strajku.  

Spotkanie odbyło się 3 tygodnie temu. Zostałem poinformowany o takiej możliwości. 

Dziękujemy za gościnę w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Radni przed Komisją mieli 

możliwość zwiedzenia warsztatów. Proszę Pani Kierownik.  

 

Ad. Pkt.1 

P. A. Kobielak, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – przedstawiła informację 

dotyczącą działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Informacja stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 9 osób oczekuje na przyjęcie. Będziemy składać wniosek do PCPR  o zwiększenie 

liczby uczestników o kolejnych 4. Chcemy utworzyć nową pracownię muzyczną, do której 

mamy już instruktora , który prowadzi muzykoterapię na umowę zlecenie.  

Dzięki temu moglibyśmy przyjąć kolejnych 4 uczestników.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – limit wynika z braku miejsca? Czy z braku 

środków? Jaki jest powód że jest 9 oczekujących i nie możemy ich przyjąć? 

 

P. A. Kobielak, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – przede wszystkim mamy  

na każdą osobę dotację, nie możemy przyjąć uczestnika wcześniej niż dostaniemy dotację. 

Lokal jest bardzo ograniczony. Możemy dodatkową pracownię utworzyć, natomiast jeśli 
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byśmy chcieli kolejne osoby przyjmować, jest taka możliwość, żeby utworzyć w inny 

miejscu. Mamy jeden warsztat terapii zajęciowej, w niektórych powiatach są 2, 3.  

Mają problem, bo nie mają tych uczestników, a u nas jest kolejka. Funkcjonujemy sobie 

bardzo dobre i wciąż ci kandydaci są i co roku uczniowie szkół specjalnych opuszczają szkołę 

i za bardzo nie mają dokąd iść, albo warsztat do wyboru, albo do zazu, jedna osoba w zeszłym 

roku tam trafiła. Niema dużej alternatywy, ewentualnie jeszcze Nosków – dom wsparcia. 

Jestem zdania, żeby te osoby gdzieś zagospodarować kolokwialnie mówiąc, żeby nie 

zostawały w domu, bo zostanie w domu to spychanie na margines. Te osoby najczęściej nie 

mają kontaktów towarzyskich poza warsztatem. My mamy doświadczenie, pracujemy ponad 

20 lat tutaj, więc wiemy jak to funkcjonuje, przyjeżdżają tutaj jak do drugiego domu, czują się 

tutaj bardzo dobrze. Nie chcą odchodzi cod nas, niektóre osoby są u nas bardzo długo.  

W przepisach nie ma górnej granicy wieku, do którego może być taki uczestnik.  

Jest mała rotacja, zdarzy się pojedyncza osoba, że ze względu na stan zdrowia na przykład. 

Na ten moment będę wnioskować na 2018 rok o zwiększenie o 4 uczestników.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – to jest dobrowolne tak? 

 

P. A. Kobielak, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – tak. Nikt nikogo nie 

przymusza.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – Państwo ich przywozicie? 

 

P. A. Kobielak, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – tak. Wynajmujemy transport 

zewnętrzny, kosztuje nas to mniej niż jak mieliśmy swój.  

 

Radny R. Jacek  - z jakiego terenu te osoby są dowożone? 

 

P. A. Kobielak, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej –dowożeni są z terenu powiatu 

jarocińskiego, bo nie mamy żadnego uczestnika spoza powiatu. To jest Osiek, Mieszków, 

Wilkowyja, Hilarów, Annapol, Witaszyce.  

 

Radny R. Jacek  -kiedy tutaj byliśmy i widzieliśmy te wszystkie pracownie, mogę 

powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczony, bo te osoby, które są już skrzywdzone przez 

los mogą tutaj spełniać swoje zamiłowania i zainteresowania. Nie są przywiązane do jednego 

miejsca. Okres ich pobytu jest albo krótszy albo dłuższy, są to uczestnicy od 21 do 62 lat.  

Jest to spory kawał życia. W związku z tym, żeby się realizować, to najważniejsze, że mogą 

spełniać te swoje zamiłowania do czegoś co chcą robić. 45 zł to jest dla uczestnika 

rekompensata?  

 

P. A. Kobielak, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – jeśli chodzi o wiek 

uczestników to wiek jest od pełnoletniości , tylko my na ten moment mamy najmłodszego 

uczestnika w wieku 21 lat a najstarszego w wieku 62 lat. Natomiast tzw. kieszonkowe  

to są pieniądze na trening ekonomiczny, mają umieć się rozporządzać pieniędzmi, to nie są 

pieniądze za to, że oni tutaj chodzą. Plusem jest to, że w ogóle nie płacą, a pieniądze są  

do uczenia się, dlatego to jest trening ekonomiczny. To jest miesięcznie po 45 złotych, jeden 

miesiąc mają przerwy.  

 

Radny R. Jacek  - odbiorcą tych produktów, które są tutaj wykonane są osoby indywidualne 

czy są podpisane jakieś umowy? Te piękne rzeczy pojawiają się w różnych sklepach. 
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P. A. Kobielak, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – generalnie naszymi 

nabywcami są osoby indywidualne, nie mamy żadnych umów. Jedyną niepisaną umową  

to jest zamówienie kartek świątecznych przez powiat. Wtedy robimy tego dużo.  

 

Radny R. Jacek  - można przyjść zamówić tak? 

 

P. A. Kobielak, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – tak. Bierzemy udział  

w kiermaszach, wystawiamy się na zewnątrz przy warsztacie. Mamy możliwość 

sprzedawania, ale te pieniądze możemy wykorzystywać na integrację uczestników.  

To są wycieczki, wyjścia do kina, do restauracji. Jest w tej chwili koncepcja zmiany  

w przepisach odnośnie ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ona jeszcze w życie 

nie weszła, nie wiem czy na lepsze czy na gorsze.  

 

Radny R. Jacek  - wykaz imprez jest duży, bogaty, obszerny. Wyjazdy środowiskowe to jest 

cudowna integracja dla tych osób.  

 

P. A. Kobielak, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – 30 listopada robimy 

andrzejki i zapraszamy inne ośrodki do nas. To jest potrzebne, nie tylko, żeby byli cały  

w swoim gronie, ale też żeby mieli okazję poznawać innych ludzi z innych jednostek.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję Pani za bardzo obszerne 

wyjaśnienie.  

 

Ad. Pkt.2 Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2018 w zakresie 

działania komisji. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił projekt budżetu powiatu na 2018 rok  

w zakresie działania komisji w formie prezentacji multimedialnej.  

Projekt budżetu powiatu na 2018 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Slajdy stanowią załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – przystąpimy do zaopiniowania projektu 

budżetu na 2018 rok w zakresie działania Komisji. Kto jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu budżetu na 2018 rok w zakresie działania Komisji?  

Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 

Nie widzę. Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji, przy 8 głosach „za” projekt budżetu 

powiatu na 2018 rok został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2017 rok. 
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Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych ma 

pytania do powyższej uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest „za”? Dziękuję bardzo, jednogłośnie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 8 radnych 

głosowało „za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad. Pkt.4. Sprawy bieżące. 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak –  nie ma decyzji czy będzie strajk,  

2, 3 tygodnie spotkałem się na prośbę związków zawodowych Pana Zielińskiego, był też  

Pan Raźniak.  pismo dostaliśmy i Pan Szczerbań jako Przewodniczący Rady dostał pismo  

i Pan Starosta też dostał pismo, które przedstawia punkt widzenia pracowników szpitala. 

Chcieli nas poinformować, że do takiej sytuacji dojdzie, nie zgadzają się z tym w zakresie 

podwyżek co robi zarząd szpitala. Oni uważają, że Prezes Szpitala z pieniędzy, które dostaje  

z NFZ dzieli i uważa, że to wszystko są podwyżki, walczą o podwyżkę ze strony szpitala.  

Nie dostają od dłuższego czasu nic, a te podwyżki oni dostają z góry i im się należy.  

Obiekcje do tego porozumienia, które skończyło się we wrześniu, że zostali spacyfikowani.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – spotkaliśmy się ze związkami zawodowymi  

w Domu Pomocy Społecznej, podobna sytuacja była, jeszcze raz takie spotkanie nastąpi, nie 

jest wyznaczony jeszcze termin. Pan Lange przewodniczący Solidarność w Wielkopolsce, 

punkt styczny nad którym dopracujemy w szczegółach. Wiadomo, że żądania są zawsze 

bardzo wysokie, gdyby spełnić wszystkie żądania to byśmy musieli dopłacić 700 tys. zł  

do DPS-u,  jest to niemożliwe z przyczyn ekonomicznych. Pośrodku postaramy się spotkać, 

żeby każda strona mogła się spotkać. 100% zadowolenia nigdy nie ma. Myślę, że Państwo, 

którzy pracują w różnego rodzaju firmach spotykają się z pracownikami swoimi to wiedzą, że 

oczekiwania zawsze są wyższe, a realne muszą być. 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – związkowcy twierdzą, że nie ma woli  

ze strony zarządu szpitala, że kończy się  pokrzykiwaniem , rozmowy nie ma.  

Stąd te pisma do nas itd.  Chciałem poinformować, że zrezygnował szpitalu z funkcji 

Przewodniczącego rady Nadzorczej Pan Gieburowski, nie jest związane z działalnością 

szpitala, ponieważ przeprowadza się. do końca roku będzie pełnił funkcję, nie ma to związku 

z polityką, musi nas opuścić. Do sprawy strajku trzeba będzie wrócić. Jak rozmawiam  

z Prezesem szpitala i z Panem Martuzalskim to mówią że nie ma pieniędzy.  

 

Radny R. Jacek – w ostatnich zmianach w budżecie, jest wykazane dokładnie, ile poręczeń 

w stosunku do szpitala jest, planowane jest przekroczenie 15 mln zł,  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – już jest przekroczone,  

 

Radny R. Jacek – trudna sytuacja szpitala. 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – jeśli szpital nie ma pieniędzy to ewentualne 

podwyżki pójdą z naszych pieniędzy, powiatowych.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta –  uważam, że z jednej dróg zrezygnujemy i pieniądze 

przesuniemy.   



5 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak –  rozumiem Pana Mazurka, z drugiej strony 

tych ludzi tez rozumiem.  

 

Radny M. Małynicz – w kwestii wynagrodzeń, to są lata zaniedbań, jeżeli chodzi  

o wynagrodzeniach pracowników, jest to temat zaniedbany od wielu lat, od góry też, 

oddolnie, w tej chwili jest wielka analiza tego faktu. Pracownicy w tej chwili domagają się 

swojego, sytuacja na rynku pracy się zmienia. Jeżeli nie myśli się o pracowniku w kwestii 

długofalowej to można polec. nie wiem jakie wyjście  może być z  tej sytuacji, niezbędne 

będzie tak czy inaczej podnoszenie wynagrodzeń. 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak –  byłem ostatnio w szpitalu w Turku, ruina, 

dziury w linoleum, ale kolejka pacjentów. Te ściany są ważne, ale lekarz jest ważniejszy, ten 

lekarz ściąga pieniądze, od  Konina po Jarocin, ludzie tam jadą, kolejka codziennie  

na operacje i nikt nie patrzy na to. My idziemy w kierunku murów od wielu lat, a za chwilę  

w tych murach nie będzie kto miał dyrygować. jesteśmy jedynym szpitalem w okolicy, co 

mamy wieczorynkę, nie mamy nikogo, żadnego lekarza, który przyciąga pieniądze.  

 

Radna B. Włodarczyk – szpital w Turku znam i byłam operowana, to co Pan mówi to jest 

prawdą. To jest szpital, który wygląda jak za głębokiego PRL. byłam operowana przez Pana 

Profesora Romanowskiego spotkałam się z bardzo zwykły obywatel. Nie sadziłam, że lekarzy 

przyjdą się zapytać jak się czuję po operacji, nie byłam jego pacjentka, byłam normalnie  

z NFZ skierowana. Byłam. Szkoda że nie ma nikogo ze szpitala. Chciałabym się dowiedzieć, 

bo w koło szpital jest opłotowany jak twierdza i chciałabym się dowiedzieć co się dzieje  

w tej twierdzy. Mówiliśmy dzisiaj o pieniądzach, które powiat zapewnia poprzez obligacje, a 

jak są wykorzystywane. To  co Pan Mariusz powiedział odnośnie problemów płacowych  

to odgórnie, ale odgórnie jest lepiej bo dodadzą, środowisko uspokojone tymczasowo.  

Na miejscu Pan Prezes ma małe pole manewru, może dojść do tego co było tydzień temu, 

albo dwa, dyrektor został na polu sam, bo wszystkie pielęgniarki odeszły.  

Może być taki przypadek, że powiedzą twardo, że się domagamy. Co my wtedy zrobimy? 

jakby taki przypadek był to skierowaliby się do powiatu i powiat by wszystko robił, żebyśmy 

tym żądaniom sprostali. Nie wyobrażam sobie,  żeby Starosta czy służby powiatu 

powiedziały, że umywamy ręce.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta –   toczą się rozmowy, spokój potrzebny, zarząd szpitala jest  

w stanie się porozumieć. Jeśli chodzi o sprawy związane  z rozbudową to cały oddział 

wewnętrzny został w środku wyburzony, zostały ściany nośne, które muszą być.   

Są zrobione wykopy i są wylewane ławy fundamentowe, dużo się dzieje, od jutra zaczną 

wchodzić murarze. 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak –   czy my będziemy radnymi czy przyjdą  

inni, to szkoły są porobione, drogi są porobione, DPS mamy zrobiony jak przyjdzie czas ten 

szpital budżetowo zasilić konkretnie. nie ma problemu jakiegoś, bo jakbyśmy wstrzymali się 

w przyszłości z tym wyścigiem na drogach. Jak patrzę na służbę zdrowia, to mury są ważne, 

ale człowiek też jest ważny.  

 

Radny M. Małynicz – brakuje stabilizacji, gasimy pożary zamiast ustalić zasady współpracy 

między pracownikiem, a pracodawcą.  

 

Radny R. Jacek – dobrze Pan powiedział, że gasimy pożary, ale jak długo można gasić 

pożary, służba cała jest chora, rząd też pewne rzeczy omija, z rezydentami były problemy  
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i będą problemy. Jeżeli odpis na służbę zdrowia się nie zmieni, a mówiło się  już o tym przez 

kilka lat to tak będzie.  minister Radziwiłł nie radzi sobie z tymi rzeczami podstawowymi, 

widzimy, że jedną część pracowników wynagradza się żeby gasić zarzewie ognia, ale za tym 

stoją kolejne służby pracownicze, które nie są dofinansowane i te kolejne też ci ludzie chcą 

godnie żyć, a bez właściwej służby zdrowia, bez właściwie wyposażonej nie ma szansy  

dla tego normalnego człowieka.  pod względem estetycznym szpitala mamy się czym 

pochwalić, oglądaliśmy i szkoły i inne instytucje, są na takim poziomie gdzie możemy 

powiedzieć, że młodzież ma wspaniałe warunku do nauki, rozwoju psychofizycznego.  

W szpitalu chorzy też mają warunki, ale tylko ze względu na wygląd i estetykę. podstawowy 

personel jest najważniejszy, lekarz pracuje 8 godz. Ordynator sprawdza wychodzi, a przez  

24 godziny, zajmuje się pacjentem podstawowy personel. Moja żona leżała w klinice  

w Poznaniu, po operacji o godz. 2 w nocy nastąpił krwotok to kto ratował?  

Ratowały pielęgniarki i przeprowadziły transfuzję krwi zanim przyszedł lekarz.   

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak –  cały czas daję przykład lądowiska. 

Pamiętam w tamtej kadencji jakie były hałasy między nami, że musi być. Lądowisko jest i ani 

razu helikopter tam nie wylądował. Tak było, że jak nie zrobimy lądowiska to nam szpital 

zamkną.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta –   nakłady na służbę zdrowia rosną. Rezonans magnetyczny, 

sprzęt kosztuje, specjaliści kosztują. Podam przykład z Wielkiej Brytanii.  

Znajomego znajomy  przewrócił się na motorze, wzięli go do szpitala, zaczęli się zastanawiać 

czy jest ubezpieczony czy nie jest, człowiek nie mógł odpowiedzieć. Żeby go nie bolało  

to dali mu zastrzyk z morfiny, później zaczęli się zastanawiać czy za dużej dawki nie dali  

i mu nie zaszkodzi. To nie jest tak, że wszędzie służba zdrowia jest piękna a u nas jest taka   

a nie inna. Nakłady musza rosnąć.  Mówi się, że nakłady muszą wzrosnąć po 2020 roku  

o 6 % to dopiero wrosną. 

 

P. J. Krawiec, Dyrektor DPS w Kotlinie – sprawa w DPS nie jest zamknięta, jesteśmy  

na etapie negocjacji, związki wystosowały wygórowane żądania. Może spotkamy się  

w połowie drogi, ale nie mamy odpowiedzi na ta chwilę. Są 2 DPS w kraju gdzie strajkują. 

Powstał rynek pracownika a nie pracodawcy to dotyczy całego kraju. Roszczenia związków 

będą eskalować. Z perspektywy zagwarantowania funkcjonowania tych jednostek, w interesie 

właściciela jest, żeby ten pracownik pozostał. Za chwilę będzie problem nie tylko  

z pielęgniarkami, ale z opiekunami, z każdym zawodem. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Karol 

Matuszak zamknął obrady. 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 Zdrowia i Spraw Społecznych 

  

 Karol Matuszak 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 


