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Protokół Nr 60/18 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 28 lutego 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 
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. Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy Szpitala Powiatowego w 

Jarocinie. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2018 rok. 
3. Sprawy bieżące. 

 
 
Ad.pkt.1Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy Szpitala Powiatowego  
w Jarocinie. 
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - dziękujemy za gościnę Panie Prezesie. jest 
możliwość po Komisji, żeby po budowie się przejść.  
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – przedstawił realizację 
zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy Szpitala Powiatowego w Jarocinie. Informacja 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Slajdy stanowią załącznik nr 4 do protokołu.  
Pokażę co do dzisiejszego dnia zostało zrobione, pokazałem harmonogram. nim wejdziemy 
obejrzeć to co się da, jak Pan Przewodniczący Komisji powiedział to jestem do dyspozycji, 
mogę odpowiedzieć na pytania. Mogę w skrócie to co w materiałach przedstawiłem jeszcze raz 
powiedzieć, pokażę kilka slajdów z wizualizacją,  odniosę się do tego co zmienialiśmy, jakie 
były trudności, bo są pewne trudności.   
 
P. M. Drzazga, Wicestarosta – chciałbym postawić wniosek, żeby komisja przegłosowała,  
w porządku sesji nie widzę punktu dotyczącego szpitala, a uważam, że jeśli chodzę o naszą 
komisję to jest gremium bardzo mało. Stawiam wniosek, żeby z komisji wypłynął wniosek, 
żeby wprowadzić punkt dotyczący szpitala na obrady sesji, żeby wszyscy wiedzieli.  
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - na ostatniej sesji zaprosiłem wszystkich 
radnych na dzisiejszą komisję. Poddaję wniosek pod głosowanie. 
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W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Wszyscy 
byli „za”. Wniosek został podjęty. 

 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie - przedmiotem inwestycji  
jest rozbudowa i nadbudowa budynku szpitalnego, nazywamy to 2 etap. dotyczy rozbudowy 
budynku dotychczasowego oddziału chorób wewnętrznych i łącznika. Budynek ten będzie 
dwukondygnacyjny parter i 1 piętro. Nadbudowa polegać będzie na dodaniu jednej kondygnacji 
natomiast rozbudowa będzie polegać na budowie nowego 3 kondygnacyjnego obiektu, 
budowanego w postaci nadwieszenia na słupach konstrukcyjnych połączonego z częścią 
nadbudowywaną. Zostaną zlokalizowane na kondygnacji niskiego parteru laboratorium 
szpitalne, pracownia badan endoskopowych, na kondygnacji wysokiego parteru zespół 
porodowy ze salą cesarskich cięć, oddział położnictwa i neonatologii. Na pierwszym piętrze 
oddział ginekologiczny. cała powierzchnia zabudowy to jest 208 m2, powierzchnia użytkowa 
to 1740 metrów.   Pierwszy przetarg 27 stycznia 2017 r. wpłynęła jedna oferta wtedy, postawiła 
cenę 9,2 mln zł. W związku z tym, że szpital posiadał z obligacji 6,1 mln zł przetarg ten został 
unieważniony, ponieważ szpital nie posiadał takiej sumy. Przystąpiliśmy do drugiego 
przetargu, który został ogłoszony 04.08.2017 r. wpłynęły trzy oferty złożone przez firmę  
Heli-Factor - Lider Konsorcjum( kwota 8,581 mln zł), druga firma to Berger Bau ze Szczecina 
(kwota 9,174 mln zł), trzecia firma AGROBEX z Poznania (kwota 10,481 mln zł).29 września 
inwestor, czyli Spółka „Szpital Powiatowy w Jarocinie” przekazał Konsorcjum plac budowy  
i od tego momentu zaczęła się rozbudowa. W związku z pracami zostały już wystawione 
faktury. Jedna faktura 5 grudnia 2017 r. na kwotę 928 tys. zł, druga faktura 09 stycznia 2018 r. 
342 tys. zł. Faktury te dotyczyły prac, które rzeczywiście zostały wykonane.  
Faktury są sprawdzane przez Inspektora Nadzoru zatrudnionego przez szpital.  
Wszystkie dokumenty są zgodne. Budowa trwa.  
 
Pan Prezes przedstawił wizualizację w zakresie rozbudowy Szpitala Powiatowego w Jarocinie. 
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie - wszystko jest zgodnie  
z harmonogramem. Jestem dobrej myśli, że firma w terminie nadbudowę skończy.  
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak -  dziękuję bardzo. Rozumiem, że będziemy 
mogli się przejść po budowie?  
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie – tak.  
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – otwieram dyskusję.   
 
Radny Ryszard Jacek – Panie Prezesie kilkukrotnie Pan mówił o koniecznych zmianach, przy 
takiej inwestycji zmiany zawsze są. Chciałem się odnieść, że są te zmiany, firma solarsystem 
zgłosiła wiele problemów i spostrzeżeń, dotyczą ciągów ciepłowniczych i wentylacyjnych, 
gazy techniczne. skutkiem tego, żeby usprawnić ciągi podjęto decyzje, że nie zasypuje się 
piwnic, gdzie byłby utrudniony dostęp do tych instalacji, które są. ale chciałem zapytać i bardzo 
dobrze, ze układa się ta współpraca między firmą co buduje, że jest elastyczna na te wszystkie 
zmiany. Wiem, że musi być w rysunku, zmiany naniesione. przygotowuje te zmiany.  
Czy mógłby Pan prezes określić wstępną kalkulacje ile to będzie dodatkowo kosztowało? 
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie – robię to specjalnym 
sposobem, żeby kosztów nie było. W projekcie wszystkie przyłącza kończą się na wejściu  
do szpitala, na obecnych budynkach. Są załączone uwagi, o których wykonawca mówił.  
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Dla nas jest to duże utrudnienie. Firma, która projektowała z Kielc, nie chce z nami rozmawiać, 
nie chce tego robić. nie doszliśmy do tego. twierdzimy, że poprzedni zarząd i słusznie nie 
wykupił praw budowlanych, bo byłyby jakieś koszty. W związku z tym domagamy się, żeby 
pewne rzeczy nam przeprojektowała, a oni upierają się, że w tych ugodach, było zawarte, że  
w tych rozliczeniach jest to i nic nie będą zmieniać. takiego dokumentu nie znalazłem.  
W związku z tym, że mamy zatrudnionego Pana inżyniera Kowalskiego jako kierownika 
nadzoru, ma uprawnienia, pewne rzeczy będzie nam projektował. pierwsza suma to jest 15 tys. 
zł. , 2 tys. za fachowca, który by uznał, że nasze rury będą w stanie utrzymać do nowych 
budynków będą w stanie utrzymać temperaturę taką jak powinna być. te urządzenia, które są 
zaprojektowane wymagają temperatury 90 stopni i jest problem dogadywania się z wykonawcą 
czy jak będę miał taki dokument, że obecne rury dadzą taką moc, że w przyszłości jak 
Konsorcjum włączy ogrzewanie, że ta temperatura będzie należyta. oni twierdzą że nie.  
To jest ten etap, że każdy się broni, bo w umowie mamy podpisane, że wszystko ma działać 
sprawnie, jak będzie odbierać Straż Pożarna i wszystkie inne instytucje.  Podpisaliśmy umowę 
na podstawie projektu i mają rację, bo projekt się kończy w szpitalu, a nie mówi nic  
o przyłączeniach dalszych. Jestem dosyć precyzyjny, że może jeszcze idzie jakaś rura i  okazało 
się, że miałem rację, że z kotłowni jak był przyłączany drugi piec jest prowadzona jeszcze jedna 
rura. Ewentualnie tą rurą można by się dodatkowo wzmocnić, ale fachowiec musi stwierdzić 
czy ona się nadaje. Są pewne błędy. Nie ma w projekcie żadnych przewodów z czujkami 
przeciwpożarowymi, dymowymi, co jest przy odbiorze szpitala wymagane.  
Musimy doprojektować.  Projektant wziął na siebie. Trudno mi Panie Radny odpowiedzieć 
jakie to będą koszty. Na dzień dzisiejszy nie są to duże koszty, jeśli gdzie utkniemy to wtedy 
to pokażę.  
 
P. M. Drzazga, Wicestarosta – mam pytanie związane z projektem. Rozumiem, że ktoś 
projektował dokumentację,  ktoś sprawdzał. Uważam, że jeśli chodzi o brak elementów 
nośnych, przekazujące obciążenie ze stropów na słupy w części C to jest ewidentna fucha  
w tym przypadku. należałoby się dobrać do projektanta. Skoro nie ma powiązania ze stropem 
to w przypadku tego filara i położenia tej kondygnacji to kondygnacja przebije, strop przebije 
kondygnację i strop spadnie. nie powinniśmy tego tak zostawić, prace zostały opóźnione, jest 
to ewidentna wina tego kto projektował.  
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie – też tak uważam, myślę, że 
poprzedni zarząd swoimi siłami sprawdzał ten projekt. Groźne w tym jest to, że na razie 
będziemy występować i mobilizujemy firmę Caneę z Kielc,  żeby nam robiła i nie chce robić, 
ale jak się okaże że poprzedni zarząd odebrał to i przejął wszystkie uprawnienia projektowe  
na siebie, tamta firma mogła w ramach tego w zamian dać projekt za darmo. Jeśli mają taki 
dokument to my nie mamy do tego nic dopowiedzenia. Zostałem pouczony, że przy takich 
dużych budowach powinna być firma zewnętrzna, która zrobiłaby audyt tego planu 
budowlanego.  
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – przy takich budowach dostajesz projekt, 
każdy z nas jest laikiem.  
 
Radna B. Włodarczyk - mieszkańcy się dowiedzieli, bo w Gazecie napisali. Była sprawa 
zaćmy i dializy, jak dalece to jest?  
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie - obecny zarząd nigdy  
nie mówił o dializach, to był projekt poprzedniego zarządu, ale się z tego wycofał.  
Chcieli wziąć zewnętrzną firmę, ale pewnie nie dogadali się procentowo ile ta firma miała 
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płacić. w mapie medycznej województwa Wielkopolskiego nie występuje potrzeba dializ  
w Jarocinie, osób dializowanych jest rocznie na terenie gminy od 17 do 20 osób. Pani Dyrektor 
nie uznaje za zasadne. tego poprzedni zarząd się trzymał i  z tego zrezygnował.  jeśli chodzi  
o zaćmę to byliśmy bardzo blisko, ale w między czasie kiedy szpital znalazł się w sieci zostały 
podniesione wymogi, jeśli chodzi o sale operacyjne. W związku z tym, że dostaliśmy z NFZ 
więcej do robienia endoprotez, nie byliśmy w stanie wyłączyć jednej sali do operacji zaćmy.  
będę o tym myślał jak ta sala powstanie, możliwe, że to się uda.  idziemy w tym kierunku, żeby 
uruchomić poradnie diabetologiczną i poradnię psychiatryczną dla dzieci i młodzieży.  mamy 
złożone wnioski, do NFZ, o przyznanie nam przychodni diabetologicznej. Możliwe, że to się 
uda. jest obietnica, że najprawomocniej będziemy mieli to przyznane. jeżeli chodzi o poradnię 
psychologiczno - psychiatryczną, pani dyrektor Kalinowska mówiła jeszcze o poradni 
logopedycznej, możliwe, że da się to połączyć z logopedią. W tym kierunku pójdziemy.  
 
Radna B. Włodarczyk – mam jeszcze jedno pytanie. Sprawa paliatywu, czy Pan myśli o tym? 
Czy ma Pan to w planach? 
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie - chociaż poprzedni zarząd 
w poprzedniej strategii to przewidział, ale nigdzie tego nie ma. 
 
Radna B. Włodarczyk – nie pamiętam, żeby Pan Jantas cokolwiek o tym mówił.  
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie – w strategii jest pokazane. 
w związku z tym, że nie możemy jest to tak zrobione, że część oddziału wewnętrznego będzie 
miało 5, 6 łóżek paliatywu i od tego zaczniemy. jak budowę oddamy to od tego zaczniemy.  
 
Radny M. Walczak – chciałbym odnieść się do doniesień prasowych odnośnie wieczorynki, 
bo w piątek była nieczynna. czy na przyszłość jakieś plany jak temu zapobiec?  
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie – gazety mają prawo patrzeć 
nam na ręce. Weźcie Państwo pod uwagę, że oddziały w szpitalu cały czas pracują, choroba 
lekarki spowodowała to, że lekarz dyżurny Pan prof. Piątek, nie jest tak, że wieczorynka została 
zamknięta. Tego jednego dyżuru nie było, była informacja, że należy udawać się do Środy, 
Pleszewa, technicznie nie było możliwe. Zapewniam, że groźne przypadki jak były to nikomu 
nic się nie stało, bo był na dyżurze Pan prof. Piątek, to są koszty dla szpitala, ale była kierowana 
na oddział. Nikt w stanie ciężkim nie musiał, czy z jakimś podejrzeniem nie musiał jechać, był 
przyjmowany na oddziale.  
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – zdarzyło się raz takie coś, a nikt nie zauważa 
o lekarzach rodzinnych, że zamykają w piątek o 16:00, a wracają w poniedziałek o 8:00 rano. 
w skali państwa, wieczorynek powstało tyle ile szpitali jest. z aptekami też jest problem. Jestem 
gotów, żeby dołożyć. W Śremie jest.   
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie – wszystkie możliwości jakie 
są zostały przeze mnie sprawdzone.  
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak -  Panie Starosto na konwencie Starostów proszę 
poruszyć kwestie otwarcia aptek, które powinno być ukonstytuowane przez samorząd 
powiatowy.   
 
P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – to jest tak samo jak z prawo jazdami, które są odbierane 
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i niektórzy Ci, którzy zostali pozbawieni prawa jazdy to on twierdzi, że Pan Starosta decyduje 
i zabiera mi prawo jazdy i pisze do mnie podanie o zwrot prawa jazdy.  Starosta nie zabierze 
mu prawa jazdy, bo jak policja w systemie wpisze, że odebrane to Starosta mu tylko 
przechowuje na 3 miesiące. To jest tak samo z aptekami, Starosta nie ma żadnego przełożenia 
na aptekarza, możemy sobie grafiki z dyżurami robić. Niech zmienią prawo, że Starosta będzie 
dawał pozwolenie na aptekę.  
 
P. M. Drzazga, Wicestarosta – aptekarze wychodzą z takiego założenia, że jak ktoś idzie  
na wieczorynkę to sytuacja jest taka, że zagraża to jemu życiu to szpital go przyjmuje.  
A jeśli jest tylko chory to może iść na drugi dzień do lekarza rodzinnego.  
 
P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – chciałem zasygnalizować, że z byłego stowarzyszeniu 
Rozbudowy Szpitala zgłaszają się do mnie Panie z komitetu szpitala. Stowarzyszenie  ma jakieś 
pieniądze uzbierane, chcieliby przekazać nam, ale pod pewnymi warunkami.  
 
Radna B. Włodarczyk – miałam telefon od Pani Pinczewskiej, która jest zainteresowana tym, 
że im zależy na tym, żeby się z nami spotkać.   
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - prawdopodobnie zrobimy komisję 
nadzwyczajną ze stowarzyszeniem. 
 
Radna B. Włodarczyk – zależy im na tym, żeby paliatyw zaistniał w Jarocinie. jesteśmy 
miejscem nie bardzo, bo Pleszew ma dwa, Kalisz ma, Ostrów, Krotoszyn. a tych ludzi jest coraz 
więcej potrzebujących. Prosiłabym, żeby zrobić takie spotkanie i zaprosić druga stronę.  
Jak my możemy to zrobić, może byśmy doszli do jakiegoś wspólnego celu.  
Przypuszczam, że tamten zarząd ma swoje ambicje. Myślę Panie Prezesie, że rozmowa jest 
zawsze potrzebna.  
 
P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – te Panie mają pomysł zrobienia paliatywu w starym 
pogotowiu. Nie wiem czy to jest technicznie wykonalne i wygodne, czy lekarz dyżurny dotrze 
nocą. To co Pan mazurek przed chwilą przedstawił, że dwie sale lub trzy jako paliatyw  
na oddziale wewnętrznym tam jest lekarz cały czas dyżurny na miejscu. 
 
Radna B. Włodarczyk - długi czas pani Maria Lisiecka była radną, ma na pewno takie 
przypadki szczególne, porozmawiać warto.  
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie – rozmawiałem z Panem  
dr Olbińskim nawet dzisiaj. oni chętnie pieniądze dadzą, ale chcą udziały w spółce, taką 
dostałem odpowiedź.  trzymamy ten budynek po starym pogotowiu na czarną godzinę.  
Za chwilę właściciele, którzy kupili „belwederek” dadzą wypowiedzenie i nas nie ma.  
Mamy umowę, że dopóki nie wybudujemy to możemy tam być, ale z każdej umowy można się 
wycofać.  
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – takie spotkanie zrobimy, jeśli Pan prezes się 
zgodzi w szpitalu.  
 
Ad.pkt.2 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2018 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.3Sprawy bieżące. 
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – jeśli ktoś z Państwa wyraża taką wolę  
to można zwiedzić szpital. Panie Prezesie moja prośba taka, żeby Pan jeszcze do tematu apteki 
wrócił.  
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie – sytuacja jest tak 
dynamiczna, że to wszystko co chwilę się zmienia.  
Chciałem podać jeszcze jedną informację, że jest decyzja rządu, jest zatwierdzone. 
województwo wielkopolskie od ministra zdrowia dostało 3,5 mln zł na drobne rzeczy i szpital 
w Jarocinie dostał 300 tys. zł na karetkę.  
 
Radna B. Włodarczyk – chciałam podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że 
mamy punkt diabetologiczny i że Pan myśli o tym,  żeby poradnia byłą. notabene rozmowa  
z panią dr to  jest cała przyjemność?  
 
P. Kamil Bachorz- ludzie pytają się o kolejne białe niedziele?  
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie – będą. Ministerstwo Zdrowia 
nie popiera i nie lubi tego. 
 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Karol 
Matuszak zamknął obrady. 

 
 

 Przewodniczący Komisji 
 Zdrowia i Spraw Społecznych 
  
 Karol Matuszak 
Protokołowała:  
A. Przymusińska  
  
  


