
Protokół nr LVI/18 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 
odbytej w dniu 02 marca 2018 r. w godz. od 15:00 do 16.20 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 

Ad. pkt. 1. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - otwieram obrady LVI 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. Nieobecni radni: M. Małynicz, St. Martuzalski, M. Zwierzyński.  

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

prawomocnych uchwał. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - porządek obrad LVI sesji Rady Powiatu 

został Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji. Informuję, że Zarząd Powiatu 

Jarocińskiego zwrócił się o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 – 2030 oraz do projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok. Ponadto Komisja Zdrowia 

i Spraw Społecznych zwróciła się z wnioskiem, aby do porządku obrad wprowadzić punkt: 

„Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy Szpitala Powiatowego w Jarocinie.” 

Proponuję rozpatrzyć ten punkt jako 7, a pozostałe zmienią numerację o jeden. Czy ktoś ma 

uwagi do porządku obrad?  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – mam jedną uwagę, ponieważ okazuje się że Członek 

Zarządu pan Stanisław Martuzalski jest obecnie na zwolnieniu lekarskim, proszę, by dyskusja 

w punkcie „Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy Szpitala Powiatowego 

w Jarocinie” dotyczyła tylko rozbudowy szpitala i ewentualnie „wieczorynki”. Pozostałe 

sprawy odnośnie finansowania przedstawi pan Stanisław na kolejnej sesji w postaci prezentacji 

multimedialnej, którą ma przygotowaną.  
 

Proszę o przegłosowanie zmiany do porządku obrad. Kto z państwa radnych jest „za” 

przyjęciem proponowanego porządku obrad proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 
Stwierdzam, że Rada 14 głosami „za” przyjęła porządek obrad 56 sesji Rady Powiatu. 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad LIV i LV sesji Rady Powiatu. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LIV sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LIV 

sesji Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2017 roku. 

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w 2017 roku. 

7. Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy Szpitala Powiatowego 

w Jarocinie. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca Uchwałę 
nr XLIX/318/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2017 roku w  



9. sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2018 rok 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2018 – 2030 wraz z autopoprawkami. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2018 rok wraz z autopoprawkami. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wnioski i oświadczenia radnych. 

14. Wolne głosy i wnioski. 

15. Komunikaty. 

16. Zakończenie obrad. 

 

Ad. pkt. 2.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - protokoły z 54 i 55 sesji Rady Powiatu 

był wyłożone do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady i Zarządu – p. 22 od dnia 

26 lutego 2018 r. w godzinach urzędowania. Do dnia sesji nie zostały do nich zgłoszone żadne 

poprawki i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokoły z obrad 54 i 55 sesji Rady 

Powiatu V kadencji.  

 

Ad. pkt. 3.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - „Sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu po LIV sesji Rady Powiatu.” zostało zamieszczone w programie esesja. Czy ktoś 
z Państwa radnych pragnie zabrać głos w sprawie przedłożonego sprawozdania? Otwieram 

dyskusję. Nie widzę. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przez Wysoką Radę przyjęte. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wszedł radny Szlachetka. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – przedstawię sprawozdanie z działalności Starosty od 

LIV sesji, która odbyła się 18 stycznia. 19 stycznia w Jednostce Wojskowej odbyło się 
uroczystość zakończenia szkolenia wojskowego klas trzecich Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 z udziałem dyrekcji i dowódcy Jednostki Wojskowej. 24 stycznia 

odbyła się akademia z okazji 99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Szkole 

Podstawowej w Żerkowie, w której również wziąłem udział. 26 stycznia natomiast nastąpiło 

podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie z udziałem Komendanta 

Wojewódzkiego. 29 stycznia nastąpiło przekazanie dokumentacji na łącznik między drogami 

nr 11 a 12 Burmistrzowi Jarocina, oczywiście nieodpłatnie. 30 stycznia wziąłem udział w Apelu 

z okazji 99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w ZSP Nr 1 z udziałem 

Wicestarosty, harcerzy i przedstawicieli Muzeum. 1 i 2 lutego odbyło się szkolenie WOKiSS 

w Żerkowie w MCT. 2 lutego również odbyło się spotkanie noworoczne z Wojewodą. Zarząd 

reprezentował Wicestarosta Mirosław Drzazga. 6 lutego odbyło się spotkanie z absolwentem 

Liceum Ogólnokształcącego Damianem Brylem. W spotkaniu tym wzięła udział pani radna 

Bronisława Włodarczyk. 9 lutego kolejna akademia z okazji 99 rocznicy wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego tym razem w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach. 

16 lutego odbyło się podsumowanie konkursu na Najładniejszą Kartkę o tematyce powstańczej, 

organizowanego przez Szkołę Podstawową w Wojciechowie. 27 lutego brałem udział 

w zebraniu wiejskim w Golinie, gdzie zostały omówione sprawy inwestycji powiatowych. 

W spotkaniu wziął udział również radny Karol Matuszak. 28 lutego odbyło się Forum Rolnicze 



w Bachorzewie z udziałem ponad 200 rolników, zaproszonych gości oraz firm 

współpracujących z rolnictwem. Przedstawiłem działania powiatu na rzecz rolnictwa. 1 i 2 

marca nastąpiło składanie kwiatów pod tablicą i na grobach Żołnierzy Wyklętych. Dzisiaj 

złożyliśmy kwiaty w kolejną rocznicę urodzin Dowódcy Powstania Wielkopolskiego Generała 

Taczaka pod pomnikiem w Mieszkowie. 11 lutego natomiast we Lgowie delegacja powiatu 

złożona z radnych z terenu Gminy Żerków brała udział we mszy oraz złożyła kwiaty i w ten 

sposób uhonorowała pamięć majora Gorzeńskiego. Dziękuję. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – stwierdzam, że sprawozdanie zostało 

przez Radę przyjęte. 

 

Wszedł radny M. Walczak. 

 

Obecnych jest 16 radnych. 

 

Ad. pkt. 4.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - sprawozdanie z działalności 

Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LIV sesji Rady Powiatu. Ja w tym czasie 

dodatkowych spotkań nie miałem. Do dyspozycji mieszkańców jestem w każdy czwartek 

w Biurze Rady, gdzie pełnię dyżur. 

 

Radny L. Bajda - pełniłem dyżur radnego w poniedziałki. Był to okres bardzo spokojny. 

Byłem nieobecny z powodu wyjazdu szkoleniowego do Zakopanego, gdzie prowadziłem 

zajęcia z zakresu promocji zdrowia i sportu. Mówiłem o osiągnięciach sportowców z terenu 

Powiatu Jarocińskiego. Wyjazd szkoleniowy bardzo udany, a uczestnicy bardzo zadowoleni. 

 

Ad. pkt. 5.  

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

porządku obrad Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2017 roku. 

Sprawozdanie zostało udostępnione radnym w programie e-sesja. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Czy do przedstawionego sprawozdania ktoś z Państwa  zabierze głos? Nie widzę !   
Stwierdzam, że Rada Powiatu informację przyjęła.  

 

Ad. pkt. 6.  

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

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. Informacja o Działalności 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2017 roku. Sprawozdania zostały 

udostępnione radnym w programie e-sesja. Sprawozdania stanową załączniki  nr 7 i 8 do 

protokołu. 

 

Czy do przedstawionego sprawozdania ktoś z Państwa  zabierze głos ? Nie widzę !   
 

Stwierdzam , że Rada Powiatu sprawozdania przyjęła.  

 

Ad. pkt. 7.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - realizacja zadań inwestycyjnych 

w zakresie rozbudowy Szpitala Powiatowego w Jarocinie. Proszę o zabranie głosu Pana Leszka 



Mazurka – Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie”. Informacje zostały udostępnione 

w programie esesja. Informacje stanowią załączniki nr 9,10 i 11 do protokołu. 

 

P. L. Mazurek, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – tak jak pan 

Przewodniczący powiedział informacje zostały wcześniej dostarczone radnym. W środę na 

terenie szpitala odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia. Po spotkaniu przeszliśmy do szpitala 

i radni mogli zapoznać się ze stanem prac, który przedstawię teraz  za pomocą wizualizacji. 

Wizualizacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję za przedstawienie 

harmonogramu rozbudowy. Czy są pytania? 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – ilu pracowników pracuje dziennie przy rozbudowie? 

 

P. L. Mazurek, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – różnie w różnych 

dniach to wygląda. Od 12 do 20 osób w miarę potrzeb firma pracowników dysponuje.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – najważniejsze to to, że prace wykonywane są zgodnie 

z harmonogramem czasowym. Może być miesięczne opóźnienie, ale przy takiej temperaturze 

jest to zrozumiałe. I to istotne, żeby trzymać się harmonogramu, żebyśmy zdążyli w określonym 

czasie. 

 

Radny M. Walczak – cieszę się, że budowa jest wdrażana, to kontynuacja naszego programu. 

Mam pytanie do pana Prezesa, czy będzie do końca sesji, czy już nie, bo chodzi o inne kwestie, 

a nie chciałbym, żeby było nie na temat. 

 

P. L. Mazurek, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – jestem do końca 

sesji. 

 

Radny K. Matuszak – pan Starosta prosił, żeby nie było dyskusji na temat szpitala, ale 

przekażę dwa komunikaty z Komisji. Cały czas wspólnie próbujemy rozwiązać kwestię apteki 

i nocnych dyżurów. Pomysłów mamy wiele, ale trudno je zrealizować. Jeśli ktoś ma jakiś 
pomysł to bardzo prosimy. Sugerujemy delikatnie, że najlepszym rozwiązaniem byłaby apteka 

w szpitalu, żeby kwestię nocnych dyżurów rozwiązać. Jednak słyszymy, że nie można. W tej 

chwili leków w nocy nie można kupić w Jarocinie. Druga kwestia, powiem za radną 
Włodarczyk. Chcemy jako Komisja spotkać się z Zarządem budowy szpitala. Takie 

Stowarzyszenie w Jarocinie istnieje, powstało powstało 20 lat temu. Oni mają pewne pomysły 

współpracy w dziedzinie powołania oddziału paliatywnego. Chcą pieniądze, które mają 
i ziemię ulokować w takie przedsięwzięcie. Do takiego spotkania dojdzie, Komisja zgodziła się 
na takie spotkanie. Spotkanie zorganizujemy za zgodą pana Prezesa w Szpitalu. Zainteresowane 

osoby zaprosimy. Nie będziemy nic obiecywać, chcemy posłuchać, jakie mają pomysły i jak to 

dalej widzą. Wynika z tego, że odstępują od kwestii realizacji budowy szpitala. Chcą pieniądze 

i ziemię, którą posiadają zmaterializować w naszym szpitalu.  

 

P. L. Mazurek, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – ci państwo, 

którzy uczestniczyli w Komisji to też na ten temat się wypowiedzą, Ja rozmowy ze 

Stowarzyszeniem podjąłem. Była jednoznaczna odpowiedź, że ziemię są w stanie sprzedać 
i dać pieniądze za udziały w Spółce. Było wyraźnie sformułowane, za udziały w Spółce. To 

trochę ochłodziło i temat ucichł. Jestem przekonany, że rozmawiać trzeba. Minęło kilka 

miesięcy, może sytuacja się zmieniła i może będzie inne podejście. To spotkanie będzie 



organizowane w imieniu pana Starosty, zostaną zaproszeni przedstawiciele Stowarzyszenia, tak 

jak pan Przewodniczący powiedział na terenie szpitala i będziemy dyskutować.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań -  ze Stowarzyszeniem też się spotkałem. 

Ich założenia były takie, że nie bardzo chcą wchodzić bez własności. Jest tu problem moralny. 

Zbierano od samego początku na nowy szpital. Teraz proszę się wczuć w położenie Zarządu, 

jak z tego wyjść. Być może nie wszyscy sobie życzą tego. Jeżeli byśmy rozmawiali na temat 

paliatywu, bo nie jest powiedziane że paliatyw musi być u nas, gdyby go zrobić na ich posesji, 

na ich gruncie, to oni są skłonni rozmawiać. W swoim założeniu też paliatyw zakładają, a dziś 
jest ogromny brak tego typu paliatywu. Rodziny sobie nie radzą z chorymi ludźmi.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – kto by to wybudował? 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dobre pytanie. Ja myślę, że po partnersku 

my też byśmy musieli uczestniczyć. Oni dają nam grunt, później część gruntu można 

sfinalizować finansowo. To są rozmowy ogólne. Wystarczy jeden paragraf w Ministerstwie o 

nacjonalizacji majątku i nie ma. My lokujemy pieniądze, a za chwilę…. To nie jest takie proste.  

 

Radny K. Matuszak – spotkałem się kiedyś na Zarządzie Stowarzyszenia i widziałem ten 

projekt czy z koncepcję, Oni w tej chwili proponują, żeby ten paliatyw robić na bazie starego 

pogotowia ratunkowego. Jest możliwość, że nie musimy im dawać udziałów, ale przekazać 
budynek.  

 

P. L. Mazurek, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – jedną rzecz 

musicie państwo sobie uzmysłowić, uprzytomnić, że ciągle mówimy o paliatywie. Trzeba 

wiedzieć, że pacjent na paliatywie jest 30 dni i go opuszcza, to nie jest hospicjum. W tych 

dyskusjach przewija się, że państwo mówicie o hospicjum. Paliatyw to jest coś innego. Tu 

pacjent może być 30 dni i musi go opuścić. Jeśli chodzi o paliatyw, to tak jak Zarząd się 
zobowiązał, robimy te łóżka w szpitalu. Natomiast jakby Stowarzyszenie chciało otworzyć 
hospicjum to jesteśmy otwarci.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – pan Prezes trafił w sedno. Nie 

wiedziałem, że pobyt na paliatywie jest ograniczony do 30 dni. Raczej mieszkańcom Powiatu 

Jarocińskiego chodzi o miejsce powyżej 30 dni, czyli hospicjum.  W to warto iść. 
 

Radny K. Matuszak – to może byłoby nawet łatwiejsze do realizacji, bo paliatyw jest 

traktowany jako oddział szpitalny. Łatwiejsze będzie w sensie finansowania. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – cieszy mnie jedna rzecz. Już trzecią 
kadencję jestem radnym i wreszcie doczekaliśmy się właściwego miejsca dla kaplicy. Cieszę 
się, że okna są większe, maja charakter sakrum. Cieszę się, że kapelan w tym uczestniczy, 

rozmawiają. To był temat, o którym rozmawialiśmy przy pierwszej rozbudowie. Było 

głosowanie i mowa była o kaplicy. Okazało się, że przegłosowaliśmy obligacje, ale dla kaplicy 

miejsce się nie znalazło. O paliatywie pan Prezes myśli, diabetologię mamy, rozbudowa idzie 

w dobrym kierunku. Drugi rok naszej działalności, co do szpitala, to jest sporo zrobione. Tyle 

lat zabiegałem o kaplicę i nie mogłem się odczekać. Jeśli chodzi o paliatyw, to zacznijmy do 

łóżek. Mówmy też o hospicjum.   

 

Radny L. Bajda – chory oczekuje konkretnej ochrony, obojętne czy jest to koniec jego życia 

czy ostatnie dni. Często jest tak, że swój żywot kończy z powodu zbyt późnego wykrycia 



choroby, wykończenia organizmu pod względem fizycznym i zdrowotnym. Chodzi o to, żeby 

te warunki zapewnić obojętne czy w hospicjum czy przy szpitalu. Kierunek właściwy, żeby to 

sformalizować. Jeśli chodzi o Stowarzyszenie, które kiedyś zamierzało budować szpital po 

wielu latach stwierdzam, że mieli rację na tamte lata. Popatrzcie na Komendę Policji, 

w zupełnie nowym miejscu, bardzo eleganckie super warunki. Budowa każdego obiektu od 

zera sprzyja temu, że jest on nowocześniejszy, jest większa przestrzeń, bardziej funkcjonalna. 

Jeżeli szpital mamy na tym terenie, raczej się nie zanosi na plany budowy gdzie indziej to 

współpraca ze stowarzyszeniem jest jak najbardziej wskazana. Niech się włączą, niech pomogą. 
Nie koniecznie chodzi o zapis jako udziały, ale o zapis trwały, że fizycznie majątek został 

zebrany i przekazany, by we właściwy sposób go wykorzystać.  
 

Radny Sł. Wąsiewski - muszę się odnieść od kwestii, którą poruszył radny Bajda, że 

obserwując rozbudowę szpitala w Jarocinie lepiej byłoby postawić nowy szpital. Rzeczywiście, 

jak byśmy policzyli, być może byśmy się zbilansowali. Trzeba spojrzeć na to z innej strony. Na 

budowę nowego szpitala powiat nie uzyskałby żadnych dotacji i zezwolenia. Jeśli podmiot 

prywatny chciałby budować nowy to wybrałby taką opcję, ze względu na to, że miałby środki 

finansowe. Natomiast jeśli my cały czas powiększamy, ulepszamy bazę, ale cały czas w pojęciu 

rozbudowa. Nawet gdyby Prezes próbował w innym miejscu stawiać obiekt to nie dostanie 

zezwolenia ani środków finansowych. Żebyśmy nie wprowadzali negatywnej informacji, bo 

gdyby ktoś policzy ile zainwestowaliśmy do tej pory w rozbudowę, to mógłby porównywać, że 

za około 100 mln zł byśmy nowy obiekt wybudowali. To nie jest oświata, to nie jest budowa 

szkoły czy Sali gimnastycznej. Nie byłoby pozwolenia ani żadnego finansowania. Nie 

wprowadzajmy niepotrzebnej informacji która, nie jest do końca prawdziwa. 

 

Radna B. Włodarczyk - bardzo się cieszę, że ten postulat o paliatyw, a dzisiaj to wybrzmiało 

jeszcze lepiej po informacji pana Prezesa odnośnie hospicjum, jest tematem wiodącym. 

Potrzeby mieszkańców są w tym kierunku duże. Dziękuję za zainteresowanie. Zwracam się do 

pana Starosty i do pana Prezesa, bo było takie zapewnienie na ostatniej komisji, że takowe 

spotkanie będzie i wtedy jedna grupa powie swoje warunki, druga swoje warunki, że takie 

mammy możliwości, to możemy zrobić, do tego możemy się zabrać a na to nas nie stać, bo 

dodatkowych pieniędzy na hospicjum nie dostaniemy. Powiedzą, że macie w Pleszewie dwa, 

w Krotoszynie drugie dwa, to nie jest taka duża odległość. Małymi kroczkami dojdźmy do tego 

co możemy zrobić i gdzie jesteśmy.  

 

Radny M. Walczak – odnośnie Stowarzyszenia, dotyczącego budowy nowego szpitala, kiedy 

były zbierane te pieniądze? 

 

Radny K. Matuszak – to była chyba pierwsza kadencja. Ta decyzja o budowie nowego szpitala 

wynikała z tego, że to były inne czasy. Byliśmy w trakcie transformacji. Szpital jarociński 

wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Nie ma się co dziwić grupie osób, że widziało taka 

możliwość. Nie wiedzieliśmy jako Rada czy będzie rozbudowa szpitala. Nie wiedzieliśmy jak 

się wszystko ułoży. Potem chyba szybko się zorientowali, że budowa to nie takie hop. Z twarzą 
wszyscy chcą to zakończyć i stąd propozycja połączenia sił. To były lata ok. 2000. Pierwsza 

kadencja. Szczegóły ustalaliśmy na sesji w Śmiełowie.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – rzeczywiście pan prezes Jacek Olbiński przedstawiał koncepcję, gdzie 

mieliśmy podejmować decyzję czy rozbudowujemy czy budujemy nowy szpital. Budżet 

powiatu na początku 2000 roku był skromny, nie przekraczał 30 mln zł. Koncepcja pana 

doktora sięgała 100 mln zł. Pierwsze środki w ramach ze zintegrowanego programu 

operacyjnego uzyskaliśmy ogromna pulę, jedna z największych w Wielkopolsce 10 mln zł. 



Zauważcie 10 a budowa nowego przewidywała 100 mln zł. Zanim podjęliśmy taką decyzje 

kontaktowaliśmy się z nieżyjącą panią minister Gęsicką i otrzymaliśmy jednoznaczną 
informację, że na budowę nowego obiektu nie ma możliwości finansowania ze środków 

unijnych. Gdybyśmy poszli w tym kierunku, to wszystko trzeba by było z własnych środków.   

Nie wiem jak dalej z pozwoleniami po linii Ministerstwa Zdrowia. Raczej tez nie byłby ten 

obiekt traktowany jako szpital publiczny. Przy takiej rozbudowie rzeczywiście jak byśmy 

zsumowali to teraz by wychodziło, że lepiej by nowy budować. Na pewno byśmy tego nie 

zrealizowali.  

 

Pani Wanda Olesińska – chcę przybliżyć wieczorynkę. Wieczorynka działa w Jarocinie od 

2004 roku. Od 2007 roku działa sprawnie na terenie całego powiatu. Nie jest to tylko opieka 

pielęgniarska, lekarska ambulatoryjna, ale również pielęgniarska wyjazdowa. Do tej chciałam 

się odnieść. Działa już dosyć dawno, bo 10 lat. Wychodzi natomiast na to, że gros z państwa 

jeszcze o tym nie wie, nie została poinformowana. Nasza wieczorynka działa na terenie całego 

powiatu. W dni powszednie od godz. 18 pielęgniarki jadą do domów zrobić iniekcje, podać 
kroplówkę, zmienić opatrunek małym dzieciom, osobom starszym, osobom leżącym. 

Najgorszym problemem jest to, że mamy dużo świąt. Problem jest taki, że mamy za mało 

personelu pielęgniarskiego, nie tylko w szpitalu, ale i na terenie powiatu. Przybliżę jaka to jest 

praca. Pracujemy w niedziele, święta, wszystkie dni ustawowo wolne od pracy od 7 do 22. Nie 

chciałabym, żeby któraś z pielęgniarek musiała jechać o 23. Mało personelu, a nie muszę 
mówić jaki duży jest powiat. Od Jarocina do ostatniego punku w powiecie od strony Żerkowa 

jest 25 km. W tą i z powrotem  jeden zabieg to jest 50 km. Takich zbiegów wyjazdowych jest 

miesięcznie prawie 600 na terenie powiatu. Zmniejsza się w okresie wakacyjnym do 300. Mam 

zestawienia z ubiegłego roku i było podobnie. Myślę też, bo nadzoruję wieczorynkę wyjazdową 
od dłuższego czasu, że do tych obciążeń przyczyniają się nasi lekarze rodzinni. Wykorzystują 
to, że dają dużo zleceń do domu pacjenta. Jestem pielęgniarką, ale mam 30 letnie doświadczenie 

pracy zawodowej. Po zabiegu wyrostka zmiana opatrunku przez osobę w domu, nie jest żadną 
filozofią, a my jedziemy na koniec powiatu. Są cztery pielęgniarki w terenie, pacjenci 

wydzwaniają, denerwują się. Jeżeli zabieg jest zlecony w domu to zwykle z jakiegoś powodu. 

Kiedy jedziemy do pacjenta to okazuje się, że w okresie lata jest na działce, w ogródku. 

Zostawiamy kartki. Nikogo nie zostawiliśmy bez opieki. Wszystko jednak ma swoje granice. 

W święta we Wigilię pielęgniarki jechały do domu pacjenta. Denerwują mnie pytania o to, o 

której przyjedzie pani jutro? Nie wiem, bo jest dużo zabiegów. Najpierw robimy antybiotyki 

dzieciom, dorosłym, a potem raz dziennie. Kiedyś zapytałam skąd to pytanie? Bo chcieliśmy 

jechać na obiad rodzinny. Jeżeli zabieg w domu pacjenta, to on ma tam być, leżeć w łóżku, 

przebywać w domu. To jest straszne. Jedna pielęgniarka robi miesięcznie około 1000 km, to 

jest 10.000 przez pięć pielęgniarek. Tygodniowo 140 zabiegów po osiemnastej. Przerażające 

są te cyfry. My już nie dajemy radę. Pan Prezes zorganizuje spotkanie z lekarzami i mam 

nadzieję, że oni się do tego odniosą. My nie odmawiamy pomocy, ale to wszystko obciążą 
szpital. Chcemy się wywiązać z kontraktu jak najbardziej rzetelnie, ale jeżeli zawalimy część 
kontraktu to stracimy kontrakt z NFZ. Podam parę przykładów. Jedziemy do domu, wjeżdżamy 

na posesję, podłączamy kroplówkę, jest to czasochłonne, bo nie da się tego zrobić w 5 minut. 

Ja rozumiem, że to jest czyjś wjazd, ale nie przyjechaliśmy na kawę, niczego nie sprzedajemy. 

Zięć chciał wjechać na swój wjazd i wezwał na nas policję, że stajemy w jego wjeździe. 

Policjant zachował przytomność umysłu i dał nam pouczenie. Takich przykładów można 

mnożyć. Ciągle są pretensje, że wczoraj była 9,15 a dziś jest 9,30 i jeszcze nikogo nie ma. To 

jest bardzo trudne przejechać, zwłaszcza od strony Żerkowa, Śmiełowa, Gąsiorowa. Zależy 

wszystko od tego jaka jest pogoda, jaka droga. Potem jest Kurcew, Niedźwiady. Myśle, ż to 

trochę przybliży całe działanie wieczorynki wyjazdowej na terenie powiatu. 

 



P. L. Mazurek, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” -  należałyby się 
państwu radnym jeszcze dodatkowe informacje. Pokazały się informacje, że wieczorynka nie 

pracowała. Pani Kierownik powiedziała tylko o wieczorynce wyjazdowej. Wieczorynka 

stacjonarna od godz. 18 działa i przyjmuje teraz ponad 100 pacjentów. Lekarze przychodni 

prywatnych piszą zlecenia na cokolwiek. Ma zapisane 6, 8 zastrzyków, poda jeden, a za 

5 godzin następny to już wieczorynka wyjazdowa. Jeden lekarz przyjmuje 80-110 osób przez 

10 godzin to proszę sobie wyobrazić jaki jest tłok. Stawiamy krzesła, fotele, co jest możliwe. 

Pielęgniarka lub lekarz kwalifikuje czy do SORu czy do wieczorynki. Dużo jest 

roszczeniowych osób, Szpital, żeby się znalazł w sieci musi mieć SOR i wieczorynkę. Nikogo 

z NFZ nie interesuje jak to zostanie zapewnione. 

 

Radny K. Matuszak - lekarze rodzinni nie mogą zapewnić zabiegów? Przecież biorą 
pieniądze. ,  

 

P. L. Mazurek, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” -  w piątek poz- ty 

od godziny 15-tej maja zamknięte. 

 

Radny J. Zegar - to nie jest od pół roku, to istnieje jak tylko ja żyje na świecie. Co my 

poruszamy. To dawno powinno być wyjaśnione. Po to powołaliśmy nowego Prezesa, a z tego 

wynika że jak było tak jest.  

 

Radny K. Matuszak – panie radny, nie na temat pan mówi. To jest system krajowy, że lekarz 

rodzinny kończy w piątek o 16.00 i zaczyna w poniedziałek rano i w głębokim poważaniu ma 

pacjenta w sobotę i w niedzielę.  
 

Pani Wanda Olesińska – porozumienie zielonogórskie zabezpiecza lekarzy poz. Ani 

pielęgniarki ani lekarze poz nie pracują po godzinie osiemnastej.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – mam wrażenie, że po raz pierwszy usłyszeliśmy 

wreszcie od pani Kierownik rzetelną prawdę i wiedzę na temat działania wieczorynki 

i zespołów wyjazdowych. Sądzę, że obiektywnie i w mediach trzeba ustalić tą pracę i te 

trudności, które ma wieczorynka. Widzimy jaka to jest uciążliwa praca, nocna i świąteczna. 

Jestem pełen podziwu dla pań, które tam jeżdżą i pracują. Pamiętajmy o tym, że na 100 

zabiegów i sytuacji gdzie pacjent został zaopatrzony, to bywa jeden jakiś sporny przypadek. 

Nagłośnijmy w mediach te pozostałe 99 a nie ten jeden sporny, który wynikł z nieporozumienia. 

Jest to krzywdzące dla pań tam pracujących, tyle pracują, i obiektywna prawda jest inna. Życzę 
żeby było więcej takich spotkań i wyjaśnień, żebyśmy mieli tą prawdę obiektywną, bliższą 
i adekwatną. Na komisji Zdrowia też moglibyśmy na ten temat dyskutować.  
 

Radny M. Walczak - wszędzie w każdej branży jest, że jeden niezadowolony klient potrafi 

przyćmić dziesięciu zadowolonych. Czy to pacjent w szpitalu, czy klient w prywatnej firmie. 

Nie chciałem tego poruszać w punkcie sesji dotyczącym rozbudowy, ale niepokoją doniesienia 

prasowe dotyczące wieczorynki. Rozumiem, że jest  jeden lekarz i jedna pielęgniarka na 

dyżurze? Niepokoi brak lekarzy w karetkach. Jeżeli dojdzie do zagrożenia życia ludzkiego 

i ktoś poniesie śmierć, to oszczędności, które mamy na dyżurach nie odkupią życia ludzkiego 

to i tak szpital zapłaci w formie odszkodowań. Może warto zwiększyć obsadę na wieczorynce 

by nie doszło do takiej sytuacji.  

 

 

 



P. L. Mazurek, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - musimy uściślić, 
bo SOR jest związany z karetkami, „wieczorynka” i „wyjazdówka” to są inne pojazdy. Szpital 

ma zakontraktowane dwie karetki: to jest karetka S, która zawsze jedzie z lekarzem. Dyspozytor 

z Kalisza dysponuje jaka karetka ma jechać. Nie ma takiego przypadku, że karetka S jedzie bez 

lekarza. Zdarzają się takie przypadki, że mamy transport, przewozimy kogoś do innego szpitala 

to jest kierowca, i ratownik. Natomiast jeżeli przewozimy pacjenta z udarem czy inną poważną 
chorobą to zawsze jedzie lekarz. Jeden był przypadek w tym roku, że lekarza nie było, ale to 

nie był ciężki przypadek. Podjąłem decyzję i e wymieniłem kierownika SORu. To młody 

lekarz, ortopeda, aktywny, przez te dwa miesiące od początku roku do dnia dzisiejszego takich 

sytuacji na karetkach nie mamy. Cały czas dyskutujemy jak ulepszyć, to są koszty ale dla 

ratowania życia i zdrowia jesteśmy w stanie te koszty dołożyć i przełknąć. Moje decyzje zawsze 

są dyskutowane, konsultowane. Idę w tym kierunku żeby karetki jeździły z lekarzami. 

 

Radny M. Walczak – sam pan Prezes mówił, że lepiej kupić sprzęt, żeby płacić 
odszkodowania. Czy kiedyś było dwóch lekarzy na wieczorynce? Czy nie lepiej zwiększyć 
obsadę, a żeby zabezpieczenie mieszkańców było wystarczające. 

 

Pani Wanda Olesińska – wieczorynka jest w razie pogorszenia się stanu zdrowia, a gdy jest 

nagła sytuacja zagrożenia życia, bóle w klatce, duszności, do tego jest ratownictwo medyczne. 

W dalszym ciągu wszyscy myślą, że to jest pogotowie.  

 

Radny K. Matuszak - wieczorna frekwencja wynika z roszczeniowości ludzi, ale też ze strachu 

lekarzy i pielęgniarek. Nagłośnienia medialne pojedynczych przypadków powodują że lekarz 

czy pielęgniarka ze strachu przed odpowiedzialnością wola zapisać badania jakie możliwe, by 

za chwilę coś się nie stało. To powoduje to, że są te kolejki i ta frekwencja. Dzisiaj jest tak, że 

na SORze nikt nie powie, idź na wieczorynkę, bo się każdy boi.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuje za dyskusję. 
 

Ad. pkt. 8.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – Rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniająca Uchwałę nr XLIX/318/17 Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Projekt uchwały radni otrzymali w wersji 

elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Czy 

są pytania do pana Wicestarosty Mirosława Drzazgi? Nie widzę. Proszę o opinię Komisji. 

 

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

i Kultury na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

 

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

i Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kto jest za podjęciem uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało 

udział 16 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie.  

 

LVI/370/18 



Ad. pkt. 9.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – Rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030 wraz z autopoprawkami. Projekt 

uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu. Autopoprawki stanowią załącznik nr 15 do protokołu. 

Czy są pytania do pana Jacka Jędrzejaka Skarbnika Powiatu? Nie widzę. Proszę o opinie 

Komisji.  

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

i Kultury na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały wraz 

z autopoprawkami.  

 

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

i Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały wraz 

z autopoprawkami.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kto jest za podjęciem uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało 

udział 16 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie.  

 

LVI/371/18 

 

Ad. pkt. 10.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – Rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok wraz z autopoprawkami. 

Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Autopoprawki stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 

 Czy są pytania do pana Jacka Jędrzejaka Skarbnika Powiatu? Nie widzę. Proszę o opinie 

Komisji. 

 

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

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały wraz z autopoprawkami.  

 

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

i Kultury na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały wraz 

z autopoprawkami.  

 

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

pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję. Przechodzimy do głosowania. 

Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto 

się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 16 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie.  

 

LVI/372/18 

 

 

 



 

Ad. pkt. 11.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – interpelacje i zapytania radnych. 

W okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja. Czy w dniu dzisiejszym ktoś chce 

złożyć interpelację? 

 

Radny L. Bajda – składam interpelację w sprawie odnowienia chodnika w Witaszycach. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

 

Ad. pkt. 12.  

Wnioski i oświadczenia radnych. Nie było.  

 

Ad. pkt. 13.  

Wolne głosy i wnioski. 

 

Radny M. Stolecki - chciałem poinformować radnych, bo nie wszyscy wiedzą, a na pewno ci 

którzy nie są w Komisji Edukacji. Był wniosek o utworzenie poradni zdrowia psychicznego dla 

dzieci i młodzieży. Poproszę panią Dyrektor Poradni by zabrała głos w tej sprawie. Na ostatnim 

posiedzeniu Komisji przedstawiała nam, co udało się w tej kwestii zrobić.  
 

P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej - sytuacja wygląda 

w ten sposób, że nie udało się stworzyć poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży 

w ramach struktur zdrowotnych. Pan radny Sławomir Wąsiewski podpowiedział nam, że 

istnieje program w ramach środków unijnych, gdzie składa się aplikacje u Marszałka. Udało 

się tym zainteresować MGOPS i powstała spółka partnerska. MGOPS złożył do Urzędu 

Wojewódzkiego taki wniosek, w dniu 22 lutego został on złożony. W ramach tych prac ma być 
również możliwość utworzenia punktu, bo to nie będzie poradnia tylko punkt konsultacyjny dla 

dzieci i młodzieży. Będzie przyjmował lekarz psychiatra, będzie też opieka psychologiczna. 

Miejmy nadzieję, że ten projekt uda się zrealizować i będziemy mieli na terenie gminy taki 

podmiot. 

  

Radny M. Stolecki – dziękuje pani Dyrektor oraz pragnę podziękować pani radnej 

Włodarczyk, której to była inicjatywa. Jak widać pani radna dba o zdrowie nie tylko starszych,  

ale również i młodszych. Dziękuję. 
 

Ad. pkt. 14. Komunikaty. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – spotkamy się 28 marca w środę o godz. 

15.00.  

 

Ad. pkt. 15. Zakończenie obrad. 

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

obrady LVI Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 16.20 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
Protokołowała :  

 

Ewa Wielińska 


