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Protokół Nr 58/18 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 16 stycznia 2018 r. w godz. od 14:00 do 15:30 

w Starostwie Powiatowym w Jarocinie 

 

 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny Pan Radny Mariusz Małynicz oraz 

Mirosław Drzazga.  

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. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar za rok 2017 oraz Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  

w 2017 r. 

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2017. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia 

porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2018 rok. 

6. Sprawy pozostałe. 

Ad.pkt.1 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – przedstawił 

sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie oraz 

sprawozdanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Informacja stanowi 

załącznik nr 3 i 4 do protokołu. 

 

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

Dużo jest orzeczeń poniżej 16 roku życia. Jak to wygląda? 

 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – ta liczba 

ciągle wzrasta, 392 orzeczenia dla tych osób, 25% wszystkich wydawanych orzeczeń.  
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Jest większa świadomość społeczeństwa, kiedyś te osoby były ukrywane w domach, a teraz te 

osoby wychodzą do ludzi. 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – czy pacjentami Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie to są wciąż te same osoby?  

 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – jest wiele 

nowych osób, od kilku lat na dane zadania jak do pieluchomajtek składają te same osoby, ale 

jest wiele nowych osób.  

 

Radny Ryszard Jacek – w paragrafie 4260 zauważyłem, że tam są rozliczenia z PKP. ze 

sprawozdania wynika, że te rozliczenia nie zostały do końca zrealizowane, zostały pieniądze, 

nie dokonano rozliczenia mediów. 

 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – jesteśmy  

w stałym kontakcie z PKP, ich rozliczenia są do połowy danego roku, dlatego w takiej formie 

odbywają się rozliczenia z ta spółką.  

 

Radna B. Włodarczyk - czy dotacja Wojewody jest wystarczająca? Czy trzeba było zawiesić 

działalność komisji zdrowia?  

 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – w zeszłym 

roku otrzymaliśmy jeszcze od Wojewody rezerwę, nie wiem czy w tym roku będą rezerwy. 

Rozmawiałem z przewodniczącym zespołu i w pierwszej kolejności będziemy występować 

do Wojewody, a w dalszej kolejności, bo jesteśmy prawie pewnie, że w pierwszej połowie 

roku możemy nie otrzymać dodatkowych środków i być może będziemy występować  

do powiatu, aby do momentu tej rezerwy, którą mielibyśmy otrzymać na jesień, żeby te 

komisje były ciągłe.  

 

Radna B. Włodarczyk – czyli są jakieś zachwiania?  

 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – staramy się 

to ludziom tłumaczyć, że 30 dni oczekiwania, często to jest okres urlopowy lekarzy w czasie 

letnim wtedy mniej jest komisji. Całe szczęście na ten rok stawki nie wzrosną.  

Patrząc na zarobki lekarzy od jednej osoby za orzeczenie są dość niskie. 25 zł dla lekarza za 

jedno orzeczenie. Mogliby przyjąć pacjentów w tym czasie prywatnie.  Komisja trwa około  

3, 4 godziny, oprócz tego, że lekarz jeszcze jest pedagog, doradca zawodowy, zależy od ilości 

osób na komisji  

 

Radny Ryszard Jacek – wykonanie budżetu całkowite procentowo na 94,2% , czy niespełna 

6 % to są zobowiązania, które musiały przejść na 2018 rok, czy to wynika z oszczędności?  

 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie –  żadne 

kwoty na 2018 rok nie przechodzą, duży procent wynika z rozliczeń z PKP, w dalszych 

paragrafach, te kwoty są bardzo niskie po 80, 100 zł, rozmowy z telefonów komórkowych,  

są to kwoty niższe.  

 

Radna B. Włodarczyk – odnośnie sytuacji na rynku lekarskim, czy ci lekarze, którzy dotąd 

pracowali w komisji, czy zamieszanie jest czy nie ma?  
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P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – nie ma. 

Wszyscy wyrazili chęć pracy dalej  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - do kiedy trwa umowa z PKP? na jaki 

okres?  

 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – na czas 

nieokreślony.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - wysokość czynszu. Czy ta wysokość się 

zmieniła w porównaniu z podmiotem, który wcześniej zajmował ten obiekt?  

 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – nie 

posiadam teraz tych informacji. Ogólnie za całą powierzchnię za miesiąc płacimy 2100 zł, 

plus media, razem 5 000 zł. Kwota dość duża.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – w momencie wejścia do tego obiektu czy 

umowa najmu ze strażą miejską, z Gminą czy różni się pod względem wysokości stawki?  

 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – musiałbym 

to sprawdzić.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – lokalizacja, uważam, że to nie jest 

najszczęśliwsza lokalizacja na dworcu mimo, że jest winda, nie ma parkingu, wizualnie 

ładnie. Wewnętrznie mam niedosyt. Mieliśmy obiekty po zarządzie dróg powiatowych na 

jednym poziomie, z parkingiem, z podjazdem, gdzie mamy obok Urząd Pracy. Tam można 

było zagospodarować, byśmy byli na swoim, z tą winda jest problem, oznaczenie mało 

widoczne. Trzeba się będzie zbierać stamtąd uważa Pan? 

 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – uważam, 

że w tym momencie po półtora roku od przeprowadzki większa ilość osób 

niepełnosprawnych, które nas odwiedzają, wiedzą gdzie jest winda te osoby już się 

przyzwyczaiły. Większą barierę dla nich stanowi samo dotarcie, przez kładkę nad torami, to 

jest problemem.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – patrzę na Prezesa Szpitala i myślę czy by nie 

zagospodarował czegoś. Tam, gdzie kiedyś było pogotowie. Namawiam, żeby szukać czegoś, 

żeby z dworca… 

 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – dobrze by 

było jakby cała powierzchnia Powiatowego Centrum była na jednym parterowym poziomie.  

 

Radna B. Włodarczyk – jakie jest zagospodarowanie po drogach? 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – generalna dyrekcja przejęła tak Panie 

Stanisławie? 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – nastąpiło na zasadzie zamiany, nie do 

końca była uregulowana sytuacja z działkami i na zasadzie zamiany, żeby można było 
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zagospodarować. Pomieszczenia nie najwyższej klasy, ale mamy działkę i być może tam 

należałoby pawilon postawić, który spełniałoby wszelkie wymagania i oczekiwania.  

 

Radny M. Walczak - cenowo, 2100 zł za 300 m
2
 to nie jest czynsz wysoki.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu –nie chodzi o czynsz, ale zgodzimy się 

wszyscy, że to nie jest optymalne umiejscowienie dla ludzi z takimi schorzeniami.  

 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – w 2016 r. 

nam się trochę oberwało jako pracownikom. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – decyzja pochopna.  Umowa z koleją na 

wykorzystanie na rzecz straży miejskiej, gmina wykorzysta na cele gminne jedną 

powierzchnię, wtedy kolej zaanonsuje nam środki unijne na wyremontowanie całego dworca. 

Uważałem to za dobre rozwiązanie.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – lokalizacja dla straży miejskiej bardzo 

dobra, bo przy okazji jest dworzec, gdzie generuje różne zachowania.  Można było tą sprawę 

załatwić. Jeśli chodzi o PCPR to nie do końca. Jest pomysł, żeby budować lub szukać.  

 

Ad.pkt.2 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie –

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar za rok 2017 oraz Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w 2017 r. 

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

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

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – w związku z tym, że 

było ograniczenie do przyjmowania do domów dziecka. Kiedyś w Domu Dziecka w Górze 

mieliśmy 50 dzieci, teraz jest 30. Pan mówił o rodzinach zastępczych. w ostatnich latach jest 

więcej rodzin zastępczych? Jaka jest suma na jedno dziecko, które płacimy za utrzymanie tej 

rodzinie zastępczej?  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – czy to są rodziny zawodowe?  

Czy to są rodziny na zasadzie, że ktoś z rodziny bierze?  

 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – średnio  

w roku mamy 45 rodzin, część dzieci opuszcza rodziny, kolejne są tworzone, jest rotacja, ale 

średnio na jednego koordynatora przypada 15 rodzin, nad którymi pełni pieczę.   

A jeżeli chodzi o pytanie Pana Przewodniczącego, mamy różne typy rodzin, są to rodziny 

spokrewnione, zawodowe. Najwięcej jest spokrewnionych, gdzie na przykład babcia bierze  

w rodzinę zastępczą wnuka czy wnuczkę, tego typu rodzin jest najwięcej. Na terenie powiatu 

mamy 4 rodziny zawodowe. Jeśli chodzi o rodzinę spokrewnioną to na jedno dziecko 

przypada 660 zł miesięcznie, nie licząc świadczenia 500 plus. A jeżeli chodzi o rodzinę 

zawodową jest to kwota 1000 zł.  Wynika to z ustawy.  

 

Radna B. Włodarczyk - jak będę zawodową rodziną to dostanę więcej.  
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P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – plus 

wynagrodzenie rodziny 2000 zł.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – razem 3000 zł można otrzymać. W rodzinie 

niezawodowej babcia nie dostanie tych 2000 zł? 

 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – nie. W tym 

roku będziemy rozważali, żeby stworzyć w powiecie jarocińskim, rodzinę o charakterze 

pogotowania rodzinnego, ale dzisiaj nie chciałbym jeszcze tego tematu rozwijać.  

 

Radna B. Włodarczyk - babcia do szpitala, dzieci same.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – taką pełni rolę dom dziecka w Górze.  

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – chciałbym powiedzieć 

do tego komentarz. Zajmowaliśmy się tym w 2011 roku i na dziecko było 1750 zł, przez  

te lata wyraźnie widać, że jest przyrost tego funduszu. Odnośnie pogotowia, to było w domu 

dziecka w Górze, był niebieski pokój, matka z dzieckiem po przejściach burzliwych, to mogła 

zamieszkać w domu dziecka. Nie wiem czy to jeszcze funkcjonuje?  

 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – lepsze 

rozwiązanie byłoby stworzenie pogotowia rodzinnego, bo dom dziecka w Górze jest typem 

domu dziecka socjalizacyjnego, nie jest to typ domu dziecka w sytuacjach kryzysowych. 

Lepiej by było rozejrzeć się i stworzyć nabór na zasadzie pogotowia opiekuńczego. 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – lepiej zawodowo dzieci bawić, gdyby babcia 

dostała 2000, to by godnie dziecko wychowała. Na pewno w większości przypadków  

to dziecko byłoby lepiej wychowane i zadbane a niżeli obce osoby. 

 

Ad.pkt.3 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – Zatwierdzenie sprawozdania z działalności 

komisji za rok 2017. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Członkowie Komisji Zdrowia przyjęli do wiadomości przedstawione sprawozdanie, bez 

uwag. Wszyscy członkowie Komisji zaopiniowali sprawozdanie pozytywnie. 

 

 

Ad.pkt.4 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania  

z zakresu administracji rządowej. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – Wojewoda Wielkopolski pismem numer 

ZK-VI.0031.6.2018.9 z dnia 04.01.2018 r. zwrócił się o podpisanie porozumienia  

w przedmiocie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie  

z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej 

(Dz.U. z 2016 r poz. 1534 z późn. zm.). Zadania te polegają na zawieraniu i podpisywaniu 

w imieniu Wojewody Wielkopolskiego umów zlecenia z zakładami opieki zdrowotnej, 

lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe 

praktyki lekarskie i psychologami, na przeprowadzenie badań specjalistycznych w tym 
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psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej  

w Jarocinie. Wojewoda przekazał na ten cel środki finansowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy  

o samorządzie powiatowym, powiat może zawierać z organami administracji rządowej 

porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych w zakresie administracji rządowej. 

Z kolei na podstawie art. 12 ust. 8a tej ustawy, do wyłącznej właściwości rady powiatu należy 

podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 

 

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 7 członków Komisji. Przy 7 głosach „za” projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – tak myślę odnośnie dyskusji na temat 

lokalizacji PCPR, żeby pomyśleć nad koncepcją, nie musimy tego budować od razu, czy przy 

szpitalu. Przy szpitalu byłoby takie centrum, a jak mamy płacić obcym to lepiej płaćmy 

swoim.   

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – słuszny wniosek, obiema rękoma 

podpisuję się pod tym. Byłoby to możliwe, gdyby w poprzednim roku nie zbyto dwóch 

działek, dzisiaj szpital ma ograniczone możliwości. Realizujemy zadanie inwestycyjne, 

rozbudowujemy się w górę. Szpital nie ma możliwości.  Niewielka odległość od dworca  

to jest kilkaset metrów do ulicy Zacisznej, powstałoby małe centrum usług. 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – jeszcze lepsza lokalizacja to by była przy 

szpitalu. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – to należałoby te działki odkupić,  

 

Radny Ryszard Jacek – teraz widać, że nie był to trafiony pomysł, bo rok pokazał, że  

te pomieszczenia, które zostały zbyte spełniałyby określoną rolę.  Szpital z Powiatowym 

Centrum stałby się centrum opieki nad chorymi i rodzinami pozostawionymi w trudnej 

sytuacji losowej. 

 

Radna B. Włodarczyk - proszę mi powiedzieć, czy tam gdzie jest kostnica, tam gdzie jest 

rehabilitacja z boku jest budynek, który nie pasuje do całości.  

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - to jest budynek spółki to 

jest majątek spółki. Są pisane wnioski o zezwolenie na rozbiórkę tego, trwało to ileś miesięcy, 

bo konserwator zabytków musiał odpowiadać czy to jest zabytkiem czy nie.  

Chcemy na wiosnę rozbierać. Wzdłuż płota trochę miejsca jest. Odnośnie tego, co powiedział 

Pan Przewodniczący PCPR w starym pogotowiu jest dobrym pomysłem. Jeśli okazałoby się, 

że rewitalizację starego budynku zrobimy to ten szpital miałby wszystko.  Można by było 

przeciągnąć, z przodu dwie przychodnie, w tym całym kompleksie związanym ze szpitalem 

miałoby to rację bytu. To jest też propozycja, nad którą można by pomyśleć.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – prowadzimy działania nad pozyskaniem 

niewielkich działek na obrzeżach muru szpitalnego, łącznie z tym obiektem, który zostanie 
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wyburzony. Z prostej przyczyny walczymy o każdy metr działki. Państwo, którzy 

odwiedzacie szpital wiecie, jakie dantejskie sceny są na terenie szpitala, parking na terenie 

szpitala jest za mały, nie można sobie z tym poradzić. Prezes podjął decyzję o wyburzeniu 

starego budynku. Z mojej inicjatywy było pozyskanie paru metrów za płotem, aby 

powiększyć możliwości parkingowe, uporządkować parking, aby odpowiadał jakimkolwiek 

standardom. To, do czego dopuszczono, to jest dla mnie skandal. Dlatego wspominam  

z uporem sprzedaż dwóch działek, dzisiaj nie mamy możliwości na uporządkowanie kwestii 

parkingowych w inny sposób.  

 

Ad.pkt.5 

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 7 członków Komisji. Przy 7 głosach „za” projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad.pkt.6 Sprawy pozostałe. 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - zamknęliśmy rok, nie 

znamy wyniku, nadwykonań jest około 450 tys. zł. Ostatni miesiąc grudnia obfitował w wiele 

trudnych sytuacji, rozstrzygany konkurs dla lekarzy, skończyło się tym, że konkurs, musiał 

zostać unieważniony, ponieważ stawki jakich domagali się lekarze przez zarząd szpitala było 

nie do przyjęcia, byłoby to niemożliwe. Była bardzo trudna sytuacja na Sorze, jeżeli chodzi  

o obsadę lekarską, to samo było na wieczorynce. Bardzo wielkie problemy. W miedzy czasie 

został zmieniony kierownik Soru, został nim młody doktor Pan Maraszkiewicz, bardzo 

aktywna osoba, wziął wiele dyżurów, musiałem go wspomagać innymi lekarzami.  

Wszystko zostało obsadzone, bardzo duży problem z lekarzami chirurgami, bo żądania 

podwyżek nie mogły być spełnione, była pewna regulacja zrobiona, ale wszystkie kontrakty 

są podpisane. Inne szpitale zamykają oddziały jak w Kluczborku, Namysłów, tego problemu 

uniknęliśmy, Krotoszyn, Złotów. Jesteśmy na pograniczu zapewnienia dyżurów, ale wszystko 

jest podpisane. Bardzo trudna sytuacja od wielu lat chodzi o wystawianie zgonów dla osób, 

które umierają w domach, a jest przepis, że może akt zgonu wystawić lekarz, który 30 dni 

wstecz badał tego pacjenta. Zgon osoby w wigilię i pat żaden lekarz nie chce jechać.  

Tego typu sytuacje się zdarzają. Na dzień dzisiejszy wszystko działa. W poniedziałek został 

rozstrzygnięty konkurs na fizjoterapię, 4 podmioty nie zostały, dobrze wniosek napisany, 

zabezpieczenie wszystkich wymogów, które są. Dwa zdania o rozbudowę, ona trwa, w tych 

pomieszczeniach wszystko wygląda bardzo dobrze, nieco gorzej na budowie zewnętrznej, nie 

ma zagrożeń, żeby w terminie nie zostało wykonane, plany były skopane, a nawet jak były 

dobre, to plany na rozbudowę wykonane w 2011 roku czy w 2008 to urządzenia wentylacyjne 

już takich się nie produkuje, nie istnieją, to chociażby z technicznych powodów duże 

trudności. Trzeba do wykonawcy projektu pisać o zmianę czy ulepszenia w tym projekcie, 

czasowo ograniczone, czekamy 2, 3 tygodnie aż oni nam odpowiedzą. Ostatnio wyniknęła 

taka rzecz, że projektant zaprojektował przyłącza wody cieplików, ale przekroje nie pozwolą 
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żeby do nich się podłączyć. Projektant zaprojektował, ale wykonawca mówi, że za wąskie 

przekroje i nie będziemy mieli grzania, projekt zmieniany, tylko tyle, że firma, która 

zaprojektowała, zgodziła się, że możemy wziąć naszego projektanta i będzie szybciej, ale my 

zapłacimy za to. Możliwe, że okaże się, że będziemy musieli przez cały parking przed 

szpitalem z naszej kotłowni prowadzić dwa przewody do szpitala, żeby w szersze przekrojem 

można było się włączyć. Od wczoraj są murarze, dach jest zdjęty, dzisiaj stawiają mury 

kaplicy. Za kilak dni będzie widać mury.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – chciałem uzupełnić, bo Pan Prezes bardzo 

lekko przeszedł nad problemem. Jak chodzi o inwestycje, pracowałem w budownictwie, 

mnóstwo lat, nadzorowałem taką inwestycję jak budowę stadionu Lecha, inwestycja około 

400 mln zł. Natomiast na takim poziomie dokumentacji nie widziałem w swoim życiu 

zawodowym. Na którejś z najbliższej sesji będziemy całość miałem pokazywać, nie po to, 

żeby się nad kimś mścić, chodzi o to, żeby uświadomić wszystkim przy tej trudnej sytuacji  

w szpitalnictwie jak trudnym zadaniem jest prowadzenie wydawałoby się prostej inwestycji. 

Słyszeliśmy, że ta dokumentacja jest bardzo dobre przygotowana, wzorcowo jak padały 

stwierdzenia przez poprzedników, okazało się, że nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, 

To, o czym mówił Pan Prezes o mankamentach to Pan Prezes musi elastycznie rozmawiać  

z wykonawcą. Chcę zwrócić uwagę, że tych błędów wykonawca podejmował decyzje, 

zgodził się na realizację projektu. Dobra wola ze strony wykonawcy i elastyczność ze strony 

szpitala Zarządu powoduje to, że ta inwestycja z mniejszymi czy większymi perturbacjami 

jets realizowana. Ten projekt był stworzony w 2011 roku natomiast w 2016 roku był 

zaktualizowany, za co również szpital zapłacił. Zasilanie w energie, projektant przewidział, 

zasilanie grzejników na poziomie 85 stopni Celsjusza. Jak na przykład na oddziale 

dziecięcym nie ma takich wysokich parametrów? To nie jest błąd w sztuce, totalny bałagan, 

jeśli chodzi o dokumentację. Jeszcze jedna uwaga jak zwróciliście uwagę nastąpiła zmiana 

Ministra Zdrowia, zarząd szpitala Jarocińskiego boryka się z problemami finansowymi  

w dużej części przez niedofinansowanie służby zdrowia. Szpital zaczyna wchodzić w nowy 

system sieci szpitali i tzw. ryczałtowe zasilanie finansowe szpitala. Natomiast to, co 

słyszałem, w pierwszych wypowiedziach nowego Ministra bardzo negatywnie ocenia samą 

reformę jak chodzi o sieci szpitali i ryczałtowanie. Jest to sygnał dla nas wszystkich, że ten 

system dobrze nie wszedł, a być może okaże się, że będziemy musieli przystosowywać się  

do nowych zasad, jakich, niewiadomo. W piątek byłem na szkoleniu w ramach programu 

rewitalizacji, działanie, które uruchomił Urząd Marszałkowski. Jak Państwa informowaliśmy 

wcześnie szpital jarociński będzie aplikował w tym programie o środki, mówimy o najstarszej 

części, która została do dostosowania. Te prace ciągle u nas trwają, drugi sygnał to ukazała 

się odnośnie niedostosowania szpitali do wymogów ministra zdrowia. Minister Zdrowia 

terminu nie wydłużył w 2017 roku, według tego artykułu wynika, że na 2900 szpitali  

w Polsce jest 1400 niedostosowanych. To jest również groźne dla naszego szpitala, na dzień 

dzisiejszy mamy 2 odziały dostosowane. W tej chwili trwa walka z czasem na terenie 

budowy, żeby jak najszybciej w terminie zakończyć ten etap, który da nam dostosowanie  

3, 4 oddziałów, które będą mogły zgodnie z kryteriami. Zostaje nam największy kontrakt 

oddział wewnętrzny niebezpieczeństwo, bo działa w obiekcie niedostosowanym do kryteriów 

oraz oddział dziecięcy.  

 

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

o 14 30, smutna wiadomość, ale Pan Minister przysłał mi wiadomość, że w dalszym ciągu 

jesteśmy niedostosowani. Podano nam rozwiązania, jakie mamy zrobić, już to zrobiłem  

2 miesiące wcześniej, ale niestety nie ma do dzisiejszego dnia. Są wysłane pisma do 

Inspektora Sanitarnego, okazuje się, że decyzję będzie w najbliższych dniach podejmował 
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Pan Wojewoda. Wszystkie dokumenty mamy wysłane, dwukrotnie do Inspektora Sanitarnego 

pisałem z najdrobniejszymi rzeczami, które zrobimy. Jestem dobrej myśli, że jakiegoś 

niebezpieczeństwa dla pacjentów szpitala i powiatu nie będzie, ale jeszcze nie mamy 

dokumentu. Mamy przyznany ryczałt, ale cały czas nie śpię  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – żartem powiem, że jak zamkniemy połowę 

szpitala to lekarzy będzie więcej.   

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – obyśmy my nie byli w tych 50% …. 

Chciałem zwrócić uwagę tej komisji, że w trakcie tego roku będziemy na każdym posiedzeniu 

będziemy informować o sytuacji w szpitalu, bo jest trudna. To, o czym mówiłem wielokrotnie 

w trakcie poprzednich lat, że zmarnowaliśmy te 5, 6 lat. Dzisiaj to widać. Możemy tylko 

poprzez swoją intensywną pracę próbować i liczyć na to, że nie będzie drastycznych decyzji 

ze strony Ministerstwa. Ministerstwo nie podejmuje decyzji, decyzję o losie szpitala 

podejmuje wojewódzki inspektorat sanitarny, rząd umył ręce. 

 

Radna B. Włodarczyk - nawiązuję do ostatniego zdania, że rząd umywa.  województwo,  

w kwestii istnienia czy nie, spychologia na prezesów szpitala. Chciałam zapytać, bo Pan 

Prezes, mówił o konkursie dla lekarzy. Zostało to zawieszone, możemy wiedzieć, o jakie 

specjalności chodziło?  

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - źle powiedziałem, 

konkurs został unieważniony, bo oferty lejarzy odnośnie swoich wynagrodzeń były tak 

wysokie, ze było niemożliwe do przyjęcia. Musiałem wszystkie konkursowe rzeczy 

rozwiązać, ze unieważniłem konkurs i wszyscy lekarze ze mną osobiście, maraton po kilka 

godzin dziennie, z każdym lekarzem osobno trudne dyskusji. Nazywam to regulacjami 

płacowymi, w niektórych przypadkach były podwyżki, ale były takie obniżki, żeby się 

zbilansowało. To są niewyobrażalne sumy. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – Pan Prezes ogłosił konkurs, bo przepisy  

do tego obligowały. Kończył się okres kontraktowy i musiał ogłosić konkurs.  

Przepisy są elastyczne, w momencie, kiedy te roszczenia przekraczają możliwości spółki, Pan 

Prezes jest zobowiązany o dbanie o finanse spółki, mógł konkursu nie rozstrzygnąć.  

Lekarze mają nośniki informacji, w całym kraju są napięcia, jeśli chodzi o finansowanie 

służby zdrowia. Po ogłoszeniu konkursu zgłosili swoje życzenia, co do wysokości.  

Doszło do konsensusu, który spowodował, że my takich perturbacji jak w wielu innych  

o środkach nie mamy.  

 

Radna B. Włodarczyk – odnośnie tej dokumentacji, która była aktualizowana.  

To, kto to robił? Dlaczego takie błędy? Jeżeli w 2016 roku dokumentacja była rewidowana  

to powinna być dostosowana do wymogów, które są określone dla szpitali, dla każdej 

budowy. Czy wykonawcy na terenie budowy to są nasi wykonawcy czy z terenu?   

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - na dzień dzisiejszy 

wykonawcą generalnym jest forma z Warszawy, następny wykonawca jest z Jeleniej Góry  

i następny podwykonawca jest ze Środy. Z tymi podmiotami nie mamy problemu, z nimi 

ewentualnie będzie miał główny generalny, ale z tego, co wiem pierwsza faktura została 

zapłacona, podwykonawcom.  Wszystko jest dobrze, wszystko odbywa się za porozumieniem 

stron. Pewne rzeczy, które robimy na razie dodatkowo nic nie płacimy, nowe plany  

na przyłącze to być może będziemy musieli dodatkowo zapłacić, ale możliwe, że uda się  
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w tej sumie, która jest przeznaczona na tą budowę. Jak może być nowelizowany plan i na cele 

medyczne, a na niektórym piętrze wysokość jest 2,25 m i nikt tego nie zauważa.  

Był skopany plan totalnie, pan Prezes Jantas też pewnych rzeczy mógł nie zauważyć, duże 

dokumenty, ale miał osobę, która tym się zajmowała. Ta osoba od 1 stycznia nie pracuje  

u nas, to wziąłem na siebie, trochę pracownicy będą pomagali, bo nie mam pretensji  

do poprzedniego Prezesa. Przypadkowo na to się natknąłem, inżynier nadzoru potwierdził, 

takie są niespodzianki.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – Pan Prezes jest bardzo łaskawy w swojej 

ocenie, a ja powiem, pamiętacie w poprzedniej radzie. Na podstawie podobnej dokumentacji, 

odbieranej przez poprzedni Zarząd przez półtora roku była nieodebrana.  

Poprzedniemu Zarządowi nie dało to tyle do myślenia, że należy się nad tym pochylić?  

Nie znajduję żadnego wytłumaczenia, jest to niechlujne zarządzanie, następny dowód jak 

spółka była prowadzona. Gdyby doszło do sporu to wykonawca mógłby z dnia na dzień zejść 

z budowy na podstawie błędnej dokumentacji. Jak można wylać strop, który nie ma podparć, 

każdy wie, że nie ma takiej możliwości, że powietrze nie utrzyma ton stali i betonu. 

Poprzedni prezes, w mediach wypowiedział się, że była za jego poprzednika, ta dokumentacja 

była aktualizowana. Pan Prezes sprawdzi, w jakiej kwocie była płacona aktualizacja.  

 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Karol 

Matuszak zamknął obrady. 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 Zdrowia i Spraw Społecznych 

  

 Karol Matuszak 

Protokołowała:  

A. Przymusińska  

  

  


