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Protokół Nr 55/17 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 14 grudnia 2017 r. w godz. od 13:00 do 14:00 

w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze. 

 

 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecni radni: Mirosław Drzazga, Mariusz 

Małynicz, Marcin Zwierzyński. 

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 funkcjonowaniu w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze. 

2. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2018. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady 

Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

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

powiatu na 2017 rok. 

5. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt.1 

P. Eugeniusz Urbański, Dyrektor Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo”  

w Górze – przedstawił informację o funkcjonowaniu w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny 

„Domostwo” w Górze. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

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

 

Radna B. Włodarczyk – 500 plus dostajecie również? 

 

Radny M. Walczak – mam prośbę do Pana Prezesa, bo słyszymy, że są terminy konsultacji 

do lekarza dla dzieci. Może Pan Dyrektor by się zwrócił do Pana Prezesa o pomoc z tym.  

 

P. Eugeniusz Urbański, Dyrektor Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo”  

w Górze – mamy kontakt. Podstawowa opieka dla naszych dzieci jest w Jaraczewie, a jak coś 

się dzieje z naszymi dziećmi to szpital w Jarocinie, a jak coś poważniejszego to specjaliści.  
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P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – mamy kontakt z Panem 

Dyrektorem.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – dzięki temu, że istnieje Dom Dziecka jest zadbany 

pałac i dzięki temu możemy w takim pięknym pomieszczeniu siedzieć. Wyobraźcie sobie, że 

właściciel bierze z powrotem to nas już tutaj nie wpuszczą.   

 

P. Eugeniusz Urbański, Dyrektor Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo”  

w Górze – mieszkańcy mogą korzystać z parku jak chcą, nie ma konfliktów.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – Dom Dziecka istnieje wiele lat i zżył się  

z tą społecznością. Oczekiwania, wnioski do budżetu ze strony Pana Dyrektora są bardzo 

skromne. Budżet nie jest zbyt duży na utrzymanie tego obiektu, ale Pan Dyrektor się wyrabia.  

Uznanie dla dyrekcji, że staracie się o sponsorów, wiem, że dużo jest ludzi, którzy pomagają  

i finansowo i materialnie. Czy ustawa dopuszcza dwa domy dziecka w jednym budynku? 

 

P. Eugeniusz Urbański, Dyrektor Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo”  

w Górze – parter i piętro.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – wtedy może być jeszcze większa liczba dzieci.  

 

Radny R. Jacek – zbliżają się święta Bożego Narodzenia i taki ukazał się artykuł ostatnio  

w gazecie, że te dzieci, które dostaną pozwolenia z sądu wyjeżdżają na święta do domu  

do najbliższych rodzin, te, które nie dostają takiego pozwolenia zostają na miejscu.  

Czy mógłbym prosić o krótki komentarz jakimi kryteriami sąd się kieruje, że pewne dzieci 

otrzymują a inne nie.   

 

P. Eugeniusz Urbański, Dyrektor Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo”  

w Górze – warunkami w domu. Alkoholizm jak jest to sąd nie da zgody na święta.  

Mamy rodziny zaprzyjaźnione i wtedy dzieci jadą do tych rodzin. W tym roku w Wigilię  

i w Pierwsze Święto na pewno nie będzie dzieci.  

 

Radny R. Jacek – w latach 2000 był zamysł taki, żeby tym dzieciom, które się 

usamodzielniają wybudować mieszkania, żeby mogły w okresie przejściowym do ukończenia 

szkoły skorzystać. Zamysł był żeby powstał ten dom w okolicach Mieszkowa.  

 

P. Eugeniusz Urbański, Dyrektor Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo”  

w Górze – był to początek 2002 -2004 rok, zgłosiła się sponsorka z Holandii, miałem 

załatwić tylko ziemię, działkę a ona miała wybudować własnymi siłami dom. Najpierw jej się 

nie podobało, że w Golinie, dostaliśmy w Mieszkowie. Zalaliśmy fundamenty i powiedziała, 

że resztę będzie robiła ona. Rozpoczął się 2006 rok, kryzys, wszystko zdrożało 2 albo 3 razy  

i ona się wycofała. Kupiliśmy jeszcze drzewo na dach i cegłę. Rozliczałem się z tego  

w Starostwie. W tamtym czasie Dom dziecka miał 60 dzieci i nie było ustawy o pomocy 

społecznej, że obowiązkiem o zapewnieniu dzieciom po wyjściu z domu dziecka mieszkania 

zostało scedowane na Gminy. Gmina przydziela lokale. Nie było sponsorów, dach zrobiliśmy, 

zamurowałem drzwi i okna. Kiedy nam się popsuł samochód to wolałem kupić nowy niż 

włożyć w ten dom. Oddałem ten dom miastu dwa lata temu. Dostałem taką umowę, że co 

roku dostanę dla jednego dziecka mieszkanie socjalne jak będzie potrzeba. W ubiegłym roku 

miasto mi się wywiązało z tego. Stowarzyszenie przestało działać.  
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P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – dzięki podjętym decyzjom obiekt ten 

został przekazany na dom dziecka, siedzimy w historycznym obiekcie. Nie byłby w takim 

stanie jak jest. Tylko byłaby to ruina.  

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – odnośnie tego budynku 

w Mieszkowie było to za kadencji, kiedy byłem naczelnikiem Wydziału Oświaty, a Pan 

Martuzalski Starostą. Zrobiliśmy wszystko, jeździłem, Pan Dyrektor załatwił drewno na dach, 

murarzy. Wszystko było robione, żeby ten budynek doprowadzić do końca. Rozmowy z Panią 

z Holandii były bardzo trudne. Pan Dyrektor stanął pod ścianą i przekazał ten budynek  

do Gminy, bo ile można było zrobić to zrobił. Dzieci do 7 lat nie mogą być teraz w domach 

dziecka?  

 

P. Eugeniusz Urbański, Dyrektor Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo”  

w Górze –PCPR nie powinien skierować. Powinno być skierowane do rodziny zastępczej.  

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – Pan Dyrektor się nie 

pochwali, ale ja jestem doskonale zorientowany. We wigilię jak dzieci nie miały gdzie iść  

to nauczycielki brały, Pan Dyrektor brał. Miał to zawsze dobrze zorganizowane.  

 

Ad.pkt.2 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - przedstawiam projekt planu pracy Komisji 

Zdrowia. Czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi lub uzupełnienia? Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Plan pracy komisji został przyjęty jednogłośnie, 6 głosami „za”.  

 

Ad.pkt.3 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Czy do Planu Pracy jakieś uwagi, 

wnioski mają Państwo? Nie ma. Przechodzimy do zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji, przy 6 głosach „za”,  

plan pracy Rady na 2018 rok został pozytywnie zaopiniowany 

 

Ad.pkt.4 

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. 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak -czy są jeszcze jakieś pytania. Nie widzę. 

Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa obecnych na sali członków Komisji jest „za” 

pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest 

„przeciw”? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji. Przy 6 głosach „za” projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad.pkt.5 Sprawy bieżące. 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – na dzisiejszej komisji obecny jest  

Pan Prezes, jeśli ma Pan wolę powiedzieć o sytuacji w szpitalu to prosimy.  

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – wewnątrz idzie bardzo 

dobrze, wyprzedzamy harmonogram. Natomiast na zewnątrz gorzej, technologicznie trudne, 

powstanie nowa płaszczyzna dachu, trzeba była doprojektować jeszcze dwie studzienki.  

Nie można było płyt zalewać, bo najpierw trzeba było zrobić te studzienki.  

Wciąż musimy zgłaszać się do projektanta, bo to nie było ujęte. W najbliższym czasie jest już 

zbrojona ostatnia ściana, było zaprojektowane, że na samych słupach to się oprze, ale to jest 

niemożliwe. Położenie tylko na tych słupach powodowałoby, że te słupy weszły w strop. 

Musi być inna płyta wylana. Trzeba przeprojektowywać i to robimy.  Uzbrojenia się zrobione, 

jest zrobione 6 płyt. Czekamy jeszcze za przeprojektowaniem. Roboty posuwają się dobrze, 

jak nie będzie nadzwyczajnych wpadek to wszystko powinno być w terminie skończone.  

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – to, co Prezes mówił wykonawca musi  

na nowo przeprojektowywać projekty, gdyby nie to byśmy już byli na poziomie wylania 

stropu. Generalnie wygląda to nieźle. To, co chciałem podkreślić, że płot, który został 

skrytykowany, ze Prezes się za nim chowa, taki płot jest drogą rzeczą. Na wniosek Prezesa 

wykonawca postawił tak wysoki płot, żeby zminimalizować te wszystkie uciążliwości  

dla pacjenta. Druga rzecz w starej części, gdzie są sieci, instalacje będzie trzeba przełączyć, 

żeby była jedna instalacja w całym obiekcie. Nie można tej instalacji wyłączyć.  

Zostało przyjęte optymalne rozwiązanie o niespawaniu tych dwóch sieci tylko skręcanie.  

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – muszą Państwo 

wiedzieć, to jest moja decyzja i ona nie była kosztowa, bo się dogadałem z wykonawcą, że  

to zrobi. Odcięcie tych gazów powodowałoby, że 8 godzin jesteśmy zamknięci, mam umowy 

z Ostrowem, z Pleszewem podpisane, bo się bałem, że będę musiał tych pacjentów wywozić.  

Zdecydowałem, ze robię na parterze obok tej starej instalacji prowadzę nową w tych kosztach, 

które podpisaliśmy. Przełączymy się do tej nowej.  

 

Radny M. Walczak – podwykonawca jest z Jarocina? 

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – podwykonawca jest  

z Jeleniej Góry. Inwestorzy interesują się, przyjeżdżają.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – życzę Wam Wesołych Świąt.  

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Karol 

Matuszak zamknął obrady. 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 Zdrowia i Spraw Społecznych 

  

 Karol Matuszak 

Protokołowała:  

A. Przymusińska  


