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Protokół Nr 62/18 
Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego 
odbytego w dniu 28 marca 2018 r. w godz. od 15:00 do 15:30 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie w przerwie sesji 
 
 

*** 
 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności – 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny radny Mariusz Małynicz oraz radny Andrzej 
Szlachetka.  
 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju  
p. Sławomir Wąsiewski, 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. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. 

Ad.pkt.1 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski - Zaopiniowanie 
autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 
2030. Autopoprawki stanowią załącznik nr 2 do protokołu.  
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - omówił autopoprawki. Wprowadza się zmiany  
w załączniku nr 2 poprzez dodanie nowego przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie dostępu 
mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie 
ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie” 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – jeżeli istnieje 
pozyskanie środków zewnętrznych przy naszym wkładzie 1,5 mln zł, a pozyskanie 8,5 mln zł 
to my nie powinniśmy się zastanawiać tylko poprzeć taką inicjatywę i próbować pozyskać  
te środki. Jak było przedstawiane w prezentacji, jeśli zrealizowalibyśmy ten ostatni etap 
inwestycji „Szpital Powiatowy w Jarocinie” byłby całkowicie dostosowany do rozporządzenia, 
nic nie musielibyśmy już rozbudowywać. Ewentualnie wyposażenie by było przed nami.  
 
Radny J.  Zegar – mam pytanie do Pana Skarbnika. Jak powiat zostanie zadłużony teraz? 
Wchodzimy w nowy etap. Nową Radę w przyszłym roku, która zacznie działać zostawimy 
praktycznie rozłożoną. Zobaczymy co nam Pan Skarbnik powie.  
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – z tym 1,5 mln zł WPF jest taka kolumna, którą można 
zawsze sprawdzić. Załącznik nr 1, kolumna nr 8, kwota długu. Przewidywana kwota długu  



2 
 

na koniec 2018 roku wg WPF dzisiejszego jest 33 mln zł. na to 1,5 mln zł nie będziemy zaciągać 
długu, ponieważ ono będzie finansowane w ramach wydatków majątkowych, które już są  
w budżecie na 2019 i 2020 rok zapisane. Puli zadłużenia nie zwiększamy, przewiduje się  
w roku 2019 około 4,5 mln zł na inwestycje, w roku 2020 nieco ponad 4,5 mln zł, w ramach 
tych pieniędzy wydatków majątkowych część już jest przeznaczone na określone cele, zapisane 
w WPF. Pozostała część jest nieoznaczona i z tej pozostałej części pochodziłyby pieniądze  
do szpitala.  
 
Radny M.  Walczak- mam kilka uwag do prezentacji, którą [przedstawił Pan Członek Zarządu 
Martuzalski. Panie Radny Pan cały czas powołuje się na przeszłość, ja bym wolał, żeby Pan 
przedstawił prezentację szpital w latach 2018 – 2039, a nie tylko 1999 rok do 2020.  
Ciągle słyszymy Pan Jantas, Starosta Walczak, Ziemia Jarocińska, ten etap dla powiatu się 
skończył tymczasowo. Teraz jesteście Wy, Martuzalski, PSL, PO, PIS i wolałbym, żeby mówić 
o przyszłości, bo co się dzieje teraz w szpitalu, na wieczorynce nie są zapełnione dyżury, 
karetek brakuje, łóżka są z lat 60-tyc. Przypomnę, że w latach, kiedy Pan był starostą to one 
miały 50 lat.  
 
Radna B. Włodarczyk – do tego, co usłyszeliśmy dzisiaj w prezentacji nie ma takiego 
przekonania jak młodszy ode mnie kilkanaście lat Pan Mateusz, bo wiem jak w szpitalu było. 
Jak się wszystko przeobrażało. To są sytuacje z roku na rok inne. Inaczej się leczy dzisiaj, inne 
wymagania są dzisiaj. Cały czas jak tylko zostałam radną, przy udziale kolegów i koleżanki 
dziękuje, że mamy punkt diabetologiczny, że myślimy o paliatywie, bo kolego Mateuszu dziś 
jesteś młody i nie wiadomo, co Cię spotka za 60 lat. Nigdy nie wiemy jaki los nas spotka  
i czy tego paliatywu nie będziesz Ty sam czy Twoja rodzina potrzebował. Ponadto od początku 
zabiegałam z Panią Dyrektor i Panem Dyrektorem by dla naszych dzieci i młodzieży była 
przychodnia zdrowia psychicznego. Po dzisiejszej prezentacji czuję, że to jest zapewnienie, że 
taka przychodnia w szpitalu się znajdzie. Kto pracuje albo pracował z młodzieżą doskonale 
wie, że tych problemów jest dużo więcej i się nawarstwiają. Jeśli jest taka możliwość, że 
możemy wyasygnować 1,5 mln zł i skorzystać 8,5 mln zł to byłoby głupotą, gdybyśmy z tego 
nie skorzystali 
 
Radny M.  Walczak - ja nie powiedziałem, że jestem przeciwny, mam tylko prośbę do Pana 
Martuzalskiego, żeby zakończył temat przeszłości. Rok temu w kwietniu była sesja na temat 
szpitala, która trwała do 21 godz. i były poruszane te same tematy, że Pan Jantas nie inwestował, 
starosta nie dopilnował. Jest czas Martuzalskiego, Mazurka pokażcie, co potraficie.  
 
Radna B. Włodarczyk – to dzisiejsze podsumowanie historyczne, ale widać jak ta sprawa 
szpitala się rozwijała, nie mam za złe, że to zostało dzisiaj przedstawione. Przyszłościowo już 
dzisiaj myślimy, jeśli dziś mówimy żeby to rozbudować, oddać potrzebującym to chyba jest 
dobra droga. a to jaka historia była też warto wiedzieć  
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – też podzielam to 
stanowisko, które Pani Radna Bronisława przedstawiała, nie bójmy się historii, jeśli otrzymamy 
dofinansowanie i zakończylibyśmy etap to po 20 latach inwestowania w szpitala wreszcie byłby 
kompleksowo zrealizowany. Możemy pokazywać te etapy, od czego zaczynaliśmy i na jakim 
etapie dzisiaj jesteśmy. 
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - nie da się bez historii. Na kaplicę czekałem 12 lat, 
wreszcie jest. Ginekologia, zgodnymi do porodów warunkami. Po to była zmiana, że jest 
właściwe zarządzanie spółką przez Pana Mazurka, właściwe dopilnowanie przez  
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p. Martuzalski. Ja mam do nich zaufanie i z tej pracy jestem zadowolony. Słabą stroną szpitala, 
nie damy rady, jeżeli nam nie pomogą obecne władze, jeśli nie poluzują przepisów zatrudnienia 
lekarzu obcokrajowców, my nie damy rady. Byłem na spotkaniu z kolegami z PISU.  
Będzie 15% lekarzy więcej, poprawa za 7 lata a tu i teraz trzeba to zrobić. Jeśli możemy 
wszędzie zatrudniać obcokrajowców, a nagle w jednej dziedzinie tu w tym przypadku nie 
można. Głęboka reforma lekarzy nas czeka. Brak przywiązania przez personel lekarski  
do spółki. Kiedy my realizujemy rozbudowę szpitala a w tym czasie strajk o podwyższenie 
płac. Gdyby to był personel niższy to rozumiem, ale ci, co maja uposażenie wysokie to nie 
rozumiem. Wierzę, że nasza koalicja wygra, żeby to dalej kontynuować.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski -  jeśli chodzi  
o zatrudnianie lekarzy obcokrajowców, chciałbym Pana Przewodniczącego uspokoić, że 
rzeczywiście prace trwają. Jest problem z nostryfikacją dyplomów, te procedury mają być 
uproszczone, jest wniosek z Ministerstwa Zdrowia. 
 
Radny L. Bajda - jeżeli chodzi o tego typu wystąpienia, to mam taki wniosek, niech będą 
krótsze, a jeżeli długie, to przygotowanie wcześniej, by można było się zapoznać. Radni ziemi 
jarocińskiej popieramy sprawę szpitala i rozbudowy szpitala i wszystkie inicjatywy, które są 
podejmowane w zakresie finansowania my głosujemy i wspieramy to. Nie jesteśmy przeciw. 
Idźmy i róbmy to, co trzeba jak należy. Ocena nastąpi na jesieni i nie bójmy się tej oceny. 
Męczę się takimi wystąpieniami.   
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - Panie Radny Walczak każdy ma prawo  
do oceny. To jest Pana ocena. Prezentacja dotyczyła wszystkich kadencji. Chciałem pokazać 
dorobek wszystkich samorządowców, którzy tworzyli samorząd powiatowy.   
Wypadałoby wszystkich przywołać z imienia i nazwiska, ale jedną osobę musze.  
Chciałem przywołać śp. Zygmunta Meisnerowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu, moim 
zdaniem najlepszego z całym szacunkiem dla wszystkich. Między innymi, jeśli chodziło  
o kwestie szpitalne i to, co Pan podnosił o kwestie patrzenia do przodu podnosił te kwestie tylko 
wtedy szczególnie w tej kadencji, kiedy mógł funkcjonować nikt go z Państwa nie słuchał.  
W Pana ustach jedno jest pozytywne, Pan nie powiedział, że tam jakakolwiek informacja jest 
nieprawdziwa, bo one wszystkie są oparte na materiałach Panie Leszku Bajdo, które są  
w zasobach radnych. To nie jest nic tajnego. Istotnym w elemencie patrzenia do przodu 
mówiliśmy o tym, co przed nami, ten ostatni etap to jest to, w jakim kierunku chcemy żeby 
szpital się rozwijał. Przede wszystkim poradnictwo, ale do tego trzeba przygotować 
odpowiednie warunki. Ten wniosek może być tylko złożony dzięki trzem partnerom.  
Jednym z głównych beneficjentów tego projektu jest Pan Prezes, powiat jarociński, który jest 
partnerem, który wprowadza udział własny finansowy oraz poradnia Psychologiczno – 
Pedagogicznej, dzięki której został wypracowany element społeczny.  Jeszcze jednym 
rozwiązaniem w tym projekcie to są tereny rekreacyjne dla osób, które nie pojawiały się  
w szpitalu, poradniach, wykorzystaniem niewielkich możliwości jak chodzi o naszą 
nieruchomość, n ie mamy dalszych możliwości rozwoju. Udało znaleźć się na teren, na którym 
planujemy wprowadzenie np. małej siłowni. Jeszcze raz muszę podkreślić z ubolewaniem, że 
szkoda, że poprzedni Zarząd za przyzwoleniem poprzedniego starosty zbył te nieruchomości, 
które byłyby dzisiaj kapitalnym narzędziem w dalszych pracach nad rozwojem naszego 
szpitala. Dzisiaj zostaliśmy ograniczeni do tego, z czym się borykamy.  To, co się dzieje  
z parkingiem na terenie szpitala to nie jest od dzisiaj, tego problemu nie pochylono się nad tym.  
Choćby na ten cel zbyto te nieruchomości, tych środków nie było, żeby z nich mieć na wkład 
własny do tego projektu. One zostały skonsumowane. Rachunek w banku 2,5 mln zł zostały 
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skonsumowane. To są fakty. To nie jest problem Prezesa, to jest problem nas wszystkich 
samorządowców.  
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - przez 25 lat było 
zainwestowane w szpital ok. 25-30 mln zł. My w 2018-2019 roku, jeżeli wniosek uzyska 
akceptację na 8,5 mln zł to zainwestujemy blisko 20 mln zł. Jest to olbrzymie wyzwanie 
administracyjne do zarządzania. Jest to wydatek dla Państwa jako wkład własny. Ten wniosek 
był składany do Gminy, która go pozytywnie oceniła. Odrzucenie tego wniosku skutkowałoby 
tym, że nie moglibyśmy tego składać do Urzędu Marszałkowskiego. Pan Burmistrz i Gmina 
wsparli te działania. Padały pytania, dlaczego nie składaliśmy wniosku na dofinansowanie 
pewnych rzeczy. Nie, bo obowiązuje mapa potrzeb medycznych, która powstała w 2016 roku. 
Marszałek wymyślił kwestionariusz Jowisz. W tym kwestionariuszu jest, że szpital musi mieć 
1000 porodów, a my ich nie mamy. Złożenie wniosku do Wojewody skutkowałoby tym, że 
Wojewoda by tego zezwolenia nie wydał. Pracujemy na dokumentach wcześniej wydanych.  
W projekcie pojawiają się duże błędy, wiele rzeczy nie zostało zaprojektowanych.  
Nie jestem osobą, która chce osądzać poprzedni zarząd, bo to nie jest moja rola. Do oceny są 
państwo. Sprawy są dyskusyjne. Trzeba było robić audyt czegoś, za co zapłaciliśmy.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski - cieszy stwierdzenie, 
jak mamy pana Burmistrza na sali, że w tych najważniejszych decyzjach, gdzie decyduje się  
o zdrowiu pacjentów, podziały zanikają. Przygotowuje się projekt dla dobra mieszkańców.  
W tych najważniejszych rozwiązaniach powinniśmy iść jedną drogą.  
 
Radny J. Zegar - przypomina mi się, że dwa miesiące temu zapytałem, dlaczego nie 
wnioskowali o środki, a ościenne szpitale otrzymały dofinansowanie.  
Widzę, że to zmobilizowało Pana do pracy i teraz Pan wystąpił z takim wnioskiem.   
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - nie było mnie na sesji. Proszę przeczytać 
artykuł ze zrozumieniem.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski -  jeśli rzeczywiście 
ten projekt uzyska dofinansowanie, to będzie wielkie wyzwanie na kolejną kadencję.  
 
P. T. Grobelny, Starosta - podsumowanie. Ta prezentacja była nareszcie czytelna jasna  
i historycznie przedstawiona. Panie Mateuszu nie mamy się, czego bać i wracać do historii, 
prawdy nie należy ukrywać. Chyba, że ktoś coś by chciał ukryć. Należy do historii wracać, by 
błędów nie popełniać, które były popełniane.  Dobrze, że wspomniał o stagnacji z ostatnich lat, 
która doprowadziłaby do zamknięcia szpitala. Dzięki tej inwestycji, która podjęliśmy, gdzie 
będzie ginekologia, położnictwo, laboratoria i temu projektowi, który wyremontuje nam cały 
kompleks starego szpitala, nareszcie ten szpital będzie dostosowany do wymogów ustawy.  
Są te perspektywy zakreślone w tym projekcie i w naszym działaniu, bo chcemy wyprowadzić 
szpital do warunków, które wymaga ustawa. chciałbym do wszystkich zaapelować o to, żeby 
poparli to nasze działanie i o umieszczenie w WPF tej dotacji jako wkładu finansowego  
do projektu rewitalizacji o to Was bardzo proszę. Przed świętami mam nadzieję, ze każdy  
ku dobru całego społeczeństwa zagłosuje za.  
 
Posiedzenie opuścił radny Mateusz Walczak.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski –otwieram dyskusję. 
Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.  
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W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 8 radnych głosowało 
„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 
 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 
7 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

   
Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski zamknął obrady. 
 
 

Przewodniczący Komisji 

           
 Sławomir Wąsiewski 

Protokołowała: 
A. Przymusińska  
 


