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Protokół Nr 64/18 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 21 maja 2018 r. w godz. od 14:00 do 15:10 
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, Pan Radny 
Marcin Zwierzyński.  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności – 
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.  

 
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 

p. Karol Matuszak, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji i zaproszonych 
gości. Stwierdził, że Komisja może podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowuje 
quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się 
następująco: 

 
Tematyka posiedzenia:  
1. Informacja o działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej za 2017 rok i do końca 

kwietnia 2018 r. 
2. Działalność i realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy oraz zapoznanie się  

z sytuacją na rynku pracy. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego 
kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński 
wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

5. Sprawy bieżące. 
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – zaproponował, aby najpierw przeprowadzić 
rozmowę ze Stowarzyszeniem Budowy Szpitala dotyczące propozycji z jednej i z drugiej strony 
dotyczących dalszej współpracy.  Stąd to spotkanie, że w ostatnich dwóch miesiącach pojawiło 
się kilka wersji możliwości ewentualnej współpracy i ze strony Stowarzyszenia i z naszej 
strony. O tej kwestii dyskutowaliśmy bez obecności zarządu stowarzyszenia. Mamy pewne 
plany, jeśli chodzi Starostwo Powiatowe, Powiat jak i Komisję Zdrowia i Spraw Społecznych 
też byśmy chcieli wysłuchać ewentualnych możliwości jak Państwo to widzą, jeżeli chodzi  
o Stowarzyszenie czy jest jakaś możliwość wspólnego działania. Rozumiemy, że kwestia 
budowy nowego szpitala jest kwestią już zamkniętą. Czy podzielacie naszą opinię czy nie?  
Czy jest możliwość obrania innych kierunków? A tych możliwych kierunków jest wiele.  
Nie ukrywam, że nam cały czas się marzy, bo w Jarocinie nie ma hospicjum. Uważamy, że to 
jest rzecz na dzień dzisiejszy w Jarocinie niezbędna. Czy w tym kierunku czy w może innym? 
Nie wiem. Tak drogą wstępu. Nie chciałbym zaczynać od naszych propozycji, które narzucam. 
Patrzę na pana Prezesa, żeby On przejął pałeczkę. Jesteście gośćmi Państwo i jak Wy  



2 
 

to widzicie? Dzisiejsze spotkanie traktujmy jako spotkanie robocze. Nie będą to spotkania 
zobowiązujące i że będziemy za słowo łapać. Wszystko jeszcze przed nami jest możliwość.  
Nie traktować tego jako spotkanie wiążące.  

P. Jacek Olbiński, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Budowy Szpitala - po pierwsze 
serdecznie dziękuję w imieniu Stowarzyszenia za zaproszenie na posiedzenie komisji zdrowia, 
pan przewodniczący nie bardzo sformułował, jakie są intencje naszego spotkania.  
Z pisma, które otrzymaliśmy na zaproszeniu wynika, że rozpatrywana jest sprawa 
ewentualnego powołania hospicjum. Nie do rozstrzygnięcia dzisiaj czy ma być hospicjum czy 
oddział dla przewlekle chorych, bo to są jednostki organizacyjne, choć zajmujące się tym 
samym tematem. Oddział dla przewlekle chorych wchodzi w struktury szpitala, natomiast 
hospicjum jest jednostką niezależną. Taką potrzebę też widzimy, że coś takiego powinno w tym 
mieście powstać. Może coś więcej niż hospicjum, może jakieś centrum opieki nad ludźmi 
starszymi. Społeczeństwo się starzeje, nikt młodszy nie jest tylko coraz starszy, większość 
naszych sąsiadów czy znajomych. Przypuszczam, że coś takiego byłoby fajnie, żeby powstało. 
Z naszej strony Stowarzyszenia mamy bardzo powiązane ręce statutem. Statut mówi 
jednoznacznie, że celem Stowarzyszenia, przy zakładaniu tego Stowarzyszenia było budowa 
szpitala w Jarocinie. Dochodzimy do wniosku, że ten cel niestety na dzień dzisiejszy jest nie 
do zrealizowania. I mamy jedną drogą, rozwiązać nasze Stowarzyszenie. Widząc taką 
inicjatywę chętnie byśmy służyli pomocą, radą, najlepiej moim zdaniem byłoby powołanie 
fundacji czy stowarzyszenia dotyczącego hospicjum, żeby to nie było tylko inicjatywa 
samorządu, ale również mieszkańców. Są inne możliwości, które ma fundacja niż sam powiat, 
gmina, czy inna jednostka samorządowa. Powinno to być fundacją, żeby zdobyła statut 
organizacji pożytku publicznego, ponieważ jest wtedy możliwość finansowania.   
Inne są jeszcze drogi uzyskania funduszy, które ani powiat i gmina nie ma, czyli można 
pozyskać środki na przykład też próbowaliśmy tej drogi współpracy z wymiarem 
sprawiedliwości, bo mają możliwość nakładania kar dodatkowych na cele społeczne.  
My, jako stowarzyszenie to, które powstało musimy się kierować statutem i nie możemy tych 
środków przekazać na inny cel jak cel statutowy. To musi być uchwała Walnego Zebrania 
Członków. Pierwsza dotycząca rozwiązania naszego Stowarzyszenie też musi być uchwała 
Walnego Zebrania Członków. Potem punkt drugi, też mamy zapisane w statucie, że  
w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia z przyczyn niemożliwości ich realizacji, bądź, co  
z optymizmem zakładaliśmy po zrealizowaniu celu Stowarzyszenia, majątek Stowarzyszenia 
może być przekazany na cele związane z ochroną zdrowia dla mieszkańców powiatu 
jarocińskiego. Nie może to być na przykład wybudowanie przychodni, dla przysłowiowego 
Kowalskiego, który by sobie działał, świadczył usługi dla miasta czy Gminy Jarocin.  
Pieniądze zbierane przez nas były w całym powiecie. Musi to być jednostka, która obejmie 
swoją opieką ludzi całego powiatu, a nie tylko miasta Jarocin. Takie mamy zapisy statutowe, 
tego nie da się zmienić. Droga jest taka jak powiedziałem. Stowarzyszenie z powodu takiego, 
że nie było możliwości zrealizowania celu Stowarzyszenia, musi być rozwiązane.  
I taka moja sugestia powołania fundacja z błogosławieństwem powiatu, samorządów, może nie 
tylko powiat, mogą w tym partycypować poszczególne gminy też i stąd, dlatego fundacja. 
Musimy być ostrożni, bo to majątek Stowarzyszenia pochodzi od ludzi, my to zbieraliśmy, oni 
dawali te pieniążki na określony cel, nie poszliśmy w żadne lokaty, zainwestowaliśmy to  
w ziemię, teren, który był przeznaczony na budowę nowego szpitala, niecałe 5 ha.  
Przez to majątek Stowarzyszenia, my jako Zarząd nie braliśmy za naszą działalność ani grosza, 
robiliśmy to z dobrego serca i tyle. Nie nasze pieniądze tylko ludzi i musimy przeznaczyć  
na taki a nie inny cel. Uważam, że stworzenie hospicjum jest bardzo cenną inicjatywa, tylko 
my jako Stowarzyszenie Budowy nie możemy się w to włączyć, bo nie mamy takich 
możliwości prawnych, bo czegoś takiego w statucie nie ma. Jedyną drogą, którą wskazałem 
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jest, że musimy się zlikwidować, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy weszli w skład tego 
nowego tworu, jeżeli oczywiście będzie taka wola i na pewno w miarę możliwości, bo lata lecą 
i człowiek nie ma tyle energii i przebojowości, co kiedyś, ale swoją pomoc ja przynajmniej 
deklaruję dla tej nowej jednostki. Ten nasz majątek przekazać tej fundacji. Nie są to jakieś 
wielkie pieniądze. Jest to jako grunt rolny i użytkowany w tym momencie. Jesteśmy związani 
z umową z dzierżawcą. Okres wypowiedzenia umowy jest pól roku.  

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – rozumiem, że gdybyśmy się zdecydowali  
na taką formę fundacji. Uważam na marginesie, nie przesądzam, że w przypadku inwestycji 
może to i słuszny kierunek, żeby to oddzielić. Szpital to paliatyw. Jesteście Państwo na taką 
formę współpracy skłonni pójść. 

P. Jacek Olbiński, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Budowy Szpitala - tak, na taką drogę, 
którą przedstawiłem, bo może się urodzi inny pomysł.   

P. Leszek Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - jesteśmy jako Spółka 
zadowoleni, że doszło do rozmów. Wyartykułował już to Pan Przewodniczący, że celem 
majątku, który posiadają jest prowadzenie działalności leczniczej, zdrowotnej.  
Również i Stowarzyszenie i Szpital posiadają majątek, bo wstępnie mówiliśmy, że ewentualnie 
działka po starym pogotowiu i ten budynek. Coraz częściej używam określenia działka, bo  
w tym budynku się nie da zrobić hospicjum. Jest to majątek szpitala, Państwo też macie swój 
majątek. Będą te procedury, bo Państwo musicie Stowarzyszanie likwidować, trzeba by 
wyliczyć, jakie wartości posiadacie, jaki majątek wnosiłby szpital. Zgodzę się z tym, że oddział 
dla przewlekle chorych jest to typowy oddział szpitalny, ale hospicja również szpitale 
prowadzą. Prowadzenie jest to trudniejsza rzecz, prowadzenie przez szpital byłoby pewnie 
wygodniejsze, bo mogłoby dotyczyć finansowania przez NFZ. Państwo wiecie, bo na własnej 
skórze przeżyliście, że nawet jak stworzycie fundację to nie wiadomo, bo w dzisiejszych 
czasach i to, co o fundacjach piszą to nie wiem czy fundacji tak się uda się ściągać dodatkowe 
środki. Miałbym tutaj pewne obawy, ale nie jestem przeciwny, na dzień dzisiejszy trudno 
powiedzieć. To hospicjum, żeby zaczęło funkcjonować to myślę, że te 30 – 50 miejsc powinno 
mieć. Powiat Jarociński nie jest w stanie zapewnić 30 miejsc, ludzi chętnych do hospicjum, nie 
sądzę. Są wyliczenia robione na poziomie 17 osób, wchodziłaby w rachubę współpraca  
z innymi powiatami. Natomiast mówię fundacja to jest bardzo trudny krok, bo są bardzo różne 
osoby w tej fundacji. Tworzenie fundacji na majątku spółki czy samorządowym to jest bardzo 
skomplikowana rzecz. Wszystkie za i przeciw trzeba by było przeanalizować.  
Jestem otwarty, Pan Starosta i Pan Przewodniczący mówi, żeby współpracę nawiązać i robić 
wszystko, żeby to hospicjum powstało. W odpowiedzi na interpelację do Starostwa napisałem, 
ze najbliższym terminem byłby rok 2020. W tym roku jak się uda dokończymy tą rozbudowę  
i nadbudowę, czeka nas jeszcze rewitalizacja starego budynku. Rok 2020 byłby najbardziej 
realny, żeby można było zacząć działać w tym kierunku.  

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak –chciałem powiedzieć, że podzielam obawy 
Pana Prezesa, bo z jednej strony rozumiem te obawy dotyczące formy fundacji pozyskania 
środków zewnętrznych z NFZ itd. Z perspektywy tworu, do którego weszłoby Stowarzyszenie 
czy jest możliwość pozyskania innych samorządów gminnych naszego powiatu jarocińskiego 
to z punktu widzenia naszego powiatu jest to rozwiązanie bezpieczne. Przyjęliśmy zasadę, że 
szpital jest spółką jednoosobową, gdzie właścicielem jest powiat, nie chcielibyśmy tych 
udziałów rozparcelować. Budowa obok tworu, do którego takie założenie padło mogliby wejść 
inne samorządy, czy inne instytucje byłoby rozwiązaniem z punktu widzenia powiatu na wskroś 
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bezpiecznym, ale z drugiej strony jest minus, że ewentualne pozyskanie środków byłoby 
trudniejsze niż w przypadku spółki takiej jak szpital.  

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – chciałem wyrazić wielkie zadowolenie  
i szczęście, że doszło do tego spotkania. Żyjemy w naszym powiecie parę lat i zdajemy sobie 
sprawę, że Państwo wykonali wielką, katorżniczą pracę wskazując konieczność powstania 
nowoczesnego szpitala. Zdajemy sobie sprawę ile środków zostało zaangażowanych  
w dostosowanie naszego starego szpitala. Siły, które były w tym samym celu wykorzystywane 
będziemy działać wspólnie dla pozyskania miejsc dla przewlekle chorych.  
Nie chciałbym rozstrzygać czy to będzie paliatyw. Jak Państwo wiecie w projekcie, który został 
złożony do Marszałka Wielkopolskiego wskazaliśmy łóżka paliatywne, które w jakiejś części 
tez wychodzą naprzeciw oczekiwaniu, o którym Państwo nas informowaliście.  
Dzisiaj trudno przesadzić tak jak Pan Prezes wspomniał, to „stare pogotowie” jest majątkiem 
spółki, która ma ograniczone możliwości, żeby pozbawić się swojego majątku.  
Natomiast są rozwiązania, które mogłyby pogodzić wszystkie oczekiwania, które Państwo 
artykułujecie, spółka i samorząd. Takim rozwiązaniem mogłoby być wspólnie z Państwem  
i Państwa majątkiem powołanie spółki – córki, spółki szpitalnej, kwestie własnościowe zostają. 
Natomiast byłaby to spółka celowa do określonego zadania i tutaj było zapewnienie dla 
Państwa przede wszystkim, że ta spółka powołana wykonywałaby ten cel, który byłby ustalony 
pomiędzy szpitalem, państwem i samorządem. W mojej ocenie byłoby to bardzo dobre 
rozwiązanie, które dawałoby nam, że te środki i ta wspólna inicjatywa byłaby realizowana  
w jednym, określonym celu. Co do Państwa majątku Panie Prezesie ja bym nie określał, że to 
jest niewielki majątek. Z tego, co usłyszeliśmy to jest akceptacja Gminy Jarocin i Burmistrza, 
żeby pomóc Państwu i tego typu przedsięwzięcia. Dobrze by było, żeby z poziomu powiatu czy 
Państwa wystąpić do gminy o opracowanie zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze 
to w znaczący sposób podniesie wartość Państwa nieruchomości. Te tereny w sposób naturalny 
powinny być przeznaczone na cele mieszkaniowe.  Wywołanie planu zagospodarowania 
przestrzennego na tym terenie jest w mojej ocenie uzasadnione. Gdyby taka propozycja była 
zaakceptowana przez Gminę, że plan zagospodarowania to jest kwestia półtora roku, co 
najmniej. Wpisuje się w ten plan czy projekt, o której mówił Pan Prezes, ze spółka jest 
zobowiązana dostosowania do wymogów Ministra Zdrowia. Te przedsięwzięcia są 
determinowane tym, żebyśmy otrzymywali kontrakt na poziomie, na oddziały, które w szpitalu 
funkcjonują. Pierwsze zadanie musimy dokończyć dostosowanie, ale w trakcie prowadzić pracę 
nad uruchomieniem tego wspólnego przedsięwzięcia, o którym mówiliśmy. Jest to bardzo 
krótki i uproszczony sposób opisanie tego, co przed nami. Ogromne zadanie, bo musimy mieć 
na względzie to, że środki, które Państwo zgromadziliście nie wystarczą, środki, które będą 
wspierały samorząd powiatowy, myślę, że spółka w ramach możliwości.  Będzie potrzebny 
duży zastrzyk finansowy i o te środki trzeba będzie zabiegać. Na poprzedniej sesji podzieliłem 
się z Państwem informacją, że Piła dawniej miasto wojewódzkie a w tej chwili subregionie, nad 
tematem hospicjum pracowała praktycznie od roku 2006, 2007, to pokazuje perspektywę, jest 
to temat trudny, ale osiągalny. Przy takiej wspólnej akceptacji tego przedsięwzięcia jestem 
przekonany, że za parę lat będziemy mogli powiedzieć, że wykorzystaliśmy nasze siły i środki 
i osiągnęliśmy sukces.  

Radna B. Włodarczyk - jako zwykły obywatel jestem bardzo zadowolona, że w końcu doszło 
do spotkania zarządu z radnymi i z komisją zdrowia. O to zabiegaliśmy dość długo, wszyscy 
jesteśmy siedzący tutaj członkowie komisji zdrowia przekonani do tego, żeby powstało takie 
hospicjum w Jarocinie. Tym bardziej, że w okolicznych miastach jak Pleszew, Ostrów, 
Krotoszyn, hospicja są, u nas jesteśmy tego pozbawieni.  Startując do wyborów, takie sobie 
założyłam zadanie, żeby o tym rozmawiać. Trafiłam na dobre środowisko kolegów i koleżanki 
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radnej, którzy nie są przeciwni temu zadaniu. Zostały podjęte sprawy przedstawione przez pana 
Prezesa, przez Pana Martuzalskiego, przez Pana prezesa również, rozszerza nam się horyzont, 
co do naszych możliwości hospicjum na terenie miasta Jarocina. Powiem szczerze, że gdyby 
nam się to udało, gdyby udało nam się to w formie pism, dokumentów, zabezpieczyć,  
i z tymi wiadomościami przejść do społeczeństwa powiatu jarocińskiego to myślę, że nie 
znajdziemy osoby, która byłaby przeciwna temu, żeby coś takiego na terenie Jarocina czy przy 
szpitalu powstało. Wskazania się, uważam, że miejsce też jest dobre, blisko szpitala, 
interwencja w jakiejkolwiek sprawie. Samo podjęcie rozmów, co do tej inwestycji, Pan 
Martuzalski powiedział, że Piła rozpoczęła w 2006 r. i dopiero teraz oddają.  
Ja mam wiadomości różne, między innymi z Wągrowca, gdzie tez zostało hospicjum 
wybudowane. Tam podjął się tej inwestycji ksiądz przy jednej z parafii.  
Należy to do wszystkich ludzi, nie tylko do służby zdrowia. Pan wspomniał o fundacji, nie 
jestem umocowana, nie wiem jak to rozwiązać prawnie. Też trzeba o tym pomyśleć, były plusy, 
były minusy. Uważam, że społeczeństwo powinno się dowiedzieć o inicjatywie  
i poinformowane, że czekamy na inicjatywę z ich strony. A więc przepraszam wspomożenie 
wiernych, bo bez pieniędzy, które pozyskamy z różnych źródeł tych wyższych to należy 
również wkład własny, czyli naszego społeczeństwa jarocińskiego.  
A jarocińskie społeczeństwo dawało wiele razy przykład dobrego, pamiętam z tamtych czasów, 
kiedy zakłady opodatkowywały się i były sprzęty medyczne kupowane dla szpitala.  
Kiedy ludzie są zorientowani, na co pieniądze mają iść, to na pewno znalazłyby się  
na to możliwości, żebyśmy wspomagali. Wobec powyższego Panie Przewodniczący nie 
rezerwuję sprawy, żeby, ale w imieniu członków komisji zdrowia bardzo dziękuję  
za to spotkanie, bo myślę, że wszyscy czekaliśmy na taką odpowiedź.  

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – do najważniejszego wnioski doszliśmy na tej 
sali, że chcemy hospicjum, a nad formą, nad sposobem organizacji tego trzeba pracować.  
Nad ewentualnym wsparciem ościennych samorządów, firm czy innych instytucji to już osobny 
rozdział. Cieszę się też, że jest zgoda, że idziemy w kierunku kolejnej instytucji bardzo ważnej 
w życiu człowieka, bo nie wiadomo, co nas czeka. Czasami jest tak, że ze względów 
technicznych jest potrzebne hospicjum choremu, bo domownicy nie zawsze są w stanie 
pewnych rzeczy zrobić tak jak to zrobi fachowa obsługa medyczna.  

P. Leszek Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – trzeba zwrócić uwagę 
jeszcze na zasadniczą rzecz. Zgodziliśmy się, że jest taka potrzeba, wybudujemy to, mamy 
majątek. Wybudujemy, przyjmiemy tych pacjentów, ich trzeba żywić, lekarzy opłacić itd. 
Będzie następny problem finansowania tego. Nie wiem jak to wygląda teraz, być może w DPS 
już jest nowe finansowanie, osoby oddające krewnych już pewne sumy wpłacają, tutaj na 
innych zasadach. Nie wiem czy nie jest podobnie z prowadzeniem hospicjum.   
Prowadzenie hospicjum przez Spółkę „Szpital Powiatowy w Jarocinie” najprawdopodobniej  
w 90% gwarantowałoby finansowanie przez NFZ. Ciągle, gdzieś z tyłu głowy powinniśmy 
mieć na uwadze, a nie wiem, jestem sceptycznie nastawiony czy finansowanie by dostała 
fundacja z NFZ. Narodowy Fundusz tak precyzyjnie wszystko wylicza, że na dzień dzisiejszy 
trudno powiedzieć, musiałbym rozeznać ten temat. Musimy jeszcze brać pod uwagę, że w rok 
czasu jesteśmy w stanie to wybudować, przyjmiemy pacjentów i potem ta działalność musi być 
prowadzona. Pan Doktor Olbiński jeszcze powiedział, że oddział dla przewlekle chorych, to 
chory może być maksymalnie 30 dni, więcej nie może być. Można kombinować, wypisać  
i za dwa dni znowu przyjąć. 
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Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – Panie Prezesie dzisiaj nie przesądzamy czy to 
ma być fundacja, czy spółka córka to jest przed nami wszystko. Jest wspólnie określony cel  
i perspektywa.  

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – podsumowując tą rozmowę i spotkanie, chciałem 
jeszcze nawiązać do tego, że raz już się spotkaliśmy z przedstawicielami Stowarzyszenia.   
Cel wyznaczyliśmy, w gronie trzech z naszej stronny, ja, Wicestarosta i Pan prezes Mazurek, a 
ze Stowarzyszenia Pan dr Olbiński, Pani Pieńczewska oraz Pani Waliszka. Stowarzyszenie 
byłoby skłonne przekazać środki dla szpitala celem budowy tego hospicjum na terenie „starego 
pogotowia”. Oczywiście po to zorganizowaliśmy to spotkanie, żeby jeszcze raz te słowa 
potwierdzić na forum komisji zdrowia, tak jak Pani Włodarczyk powiedziała, że jest to cel 
szczytny i bardzo dobry. Cieszę się, że ta deklaracja jest podtrzymana i będzie zaprotokołowane 
i mocy prawnej nabierze. Musze powiedzieć, że budowa hospicjum i wszelkie obawy, co do 
funkcjonowania są, jest to potrzeba czasu tych i nadchodzących. Najczęściej bywa tak, że dzieci 
pracują, starsza osoba w domu musiałaby by zostać, nie ma, kto się opiekować, bo są wszyscy 
czynni zadowolona, społeczeństwo staje się coraz starsze. Dlatego hospicja na pewno będą 
potrzebne w najbliższym czasie i będzie ich coraz więcej. NFZ prawdopodobnie będzie musiał 
finansować tą działalność. Nie obawiajmy się, funkcjonować będzie, a perspektywa tak jak Pan 
Prezes Mazurek wspomniał nie wcześniej niż 2020 rok. Pan doktor i stowarzyszenie musicie 
wypowiedzieć umowy dzierżawne z tego gruntu, przystąpić do licytacji, do sprzedaży, to 
potrwa. Także z naszej strony też szpital, co najmniej dwa lata będziemy kończyć rozbudowę  
i remont. Jakieś kierunki są wytyczone i cel ten, który wstępnie założyliśmy jest tutaj 
potwierdzony. 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - to, co mówimy to Stowarzyszenie nie do końca zadowala, 
dlatego, że powinniśmy ścieżkę wytoczyć, po kolei punkty. Skoro mówimy o tym, że w roku 
2020 weszlibyśmy w fazę budowy hospicjum, to należałoby pewne zobowiązania, że w 2019 
roku zostanie zrobiony projekt tego. Myślę, że byłby to pierwszy krok. Wskazujemy ze strony 
samorządu powiatowego teren, blisko szpitala, kadra jest blisko, dobrze wykwalifikowana, 
teren jest uzbrojony, wszystkie media w zasięgu ręki i to jest istotne. Wydaje mi się, że tak jak 
ze strony Stowarzyszenia jest obietnica, że chcą wejść w ten projekt, chodzi o to, że projekt 
musi spełniać kryteria, to, że rozmawiamy, to jest bardzo dobrze, bo mamy wspólny cel. 
Uważam, że najbardziej istotne, musiałby być napisane terminy, co my chcemy robić.  
Państwo też muszą wypowiedzieć umowę, z terminem, co najmniej półrocznym, zasiewy, 
nawożenie, uprawa gleby.  Te osoby, które dzierżawiły ten grunt też zainwestowały w ten teren. 
Z naszej strony samorządu powiatowego powinna paść obietnica, skonkretyzowana.  
W tej chwili rozbudowujemy szpital, później mamy jeszcze starą strukturę do zrobienia, ale nie 
przeszkadzałoby, żeby w 2019 roku zrobić projekt. Koncepcję, w jakim kierunku iść, wtedy 
Stowarzyszenie inaczej popatrzy na ten fakt. Spotkamy się i znów będziemy rozmawiali.  
To trzeba konkretyzować, powinna być wywołana na sesji uchwała, że należy podjąć prace 
projektowe, wskazane przez spółkę szpital, bo jest grunt szpitala. Tak należy skonkretyzować 
i wtedy rozmowy będą łatwiejsze. Tak sobie to wyobrażam, a tak możemy kolejne moduły 
rozmów prowadzić, a nie będzie konkretów.  Najpierw konkretyzować, a później po kolei iść. 
Ścieżka naszych działań powinna być wytyczone kolejnych naszych działań i będzie o wiele 
łatwiej. Nie wiem czy fundacja czy spółka?  Nie w tym momencie należy zadawać sobie  
to pytanie, tylko należy pokazać, co powiat ze swojej strony chce zrobić i wtedy zaprosić 
Państwa i zapytać czy możecie nam na tym etapie pomóc? Wydaje mi się, że to by było 
najlepsze rozwiązanie.   



7 
 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – myślałem, żeby wyznaczyć sobie ten cel  
i żeby to spotkanie dzisiaj nie stało się tylko spotkaniem. Jestem zaskoczony bardzo pozytywnie 
Panie Starosto, że przeszedł Pan już do etapu koncepcji, projektu, bo to rzeczywiście w tym 
momencie zmaterializuje nam tą sprawę. Jestem bardzo zadowolony. Czy ze strony 
stowarzyszenia są jeszcze jakieś uwagi?  

P. Liliana Waliszka – w imieniu Pani dr Pienczewskiej, która nie może mówić.  
Chciałam poinformować, że wstępnie ustaliliśmy te sprawy, że sprawa warunków zabudowy 
czy projektu to ze strony naszego stowarzyszenia będzie to zapewnione, a media wiemy, że 
mamy. Mamy to dość daleko wstępnie ustalone w tym pierwszym punkcie, o którym Pan 
Wicestarosta wspomniał.  

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – po naszej stronie, jeśli chodzi o Starostwo  
to wywołamy uchwałę intencyjną, na sporządzeniu koncepcji, ale to już kwestia dyskusji  
w ramach zarządu i osób odpowiedzialnych za zdrowie.  

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – mam jedno pytanie, jak mówimy  
o zobowiązaniu, które będzie wytyczał nam jakieś cele, to musimy jako Komisja zrealizować 
czy zaproponować, wystosować propozycję do Zarządu i do Rady czy ten projekt będzie 
przygotowywał samorząd czy spółka?  

P. M. Drzazga, Wicestarosta – ale państwo oferują, że po ich stronie będzie projekt.  

P. Maria Lisiecka – mamy w swoim gronie Panią doktor Pieńczewską, kompetentną osobę, 
wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, dzisiaj jest niedysponowana głosowo.   
O tym myśleliśmy, we własnym gronie te rzeczy rozpatrywaliśmy.  

P. M. Drzazga, Wicestarosta – uważam, że duży wkład finansowy, także ze strony Państwa 
zaangażowanie i tak jak mówimy projekt. Uchwała intencyjna musi powstać. Skoro powstaje 
projekt, spółka musi przemyśleć, jak rozwiązać sprawę archiwum, bo tam się mieści archiwum. 
Trzeba będzie myśleć o zabezpieczeniu pieniędzy, ponieważ mówimy o roku następnym 2019. 
Chodzi o to, żeby przygotować teren ze strony samorządu na rok 2019, jeśli mamy ruszyć  
w 2020 roku. To w przyszłym roku należy przygotować ten teren, posprzątać.  
To ze strony samorządu będzie wydatek finansowy.  

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – uchwałę intencyjną. Sugeruję, że Komisja 
podjęła dzisiaj wniosek do zarządu powiatu o podjęcie działań w kierunku doprowadzenia…   
 
P. M. Drzazga, Wicestarosta – skoro mówimy, że ma być rozpoczęta budowa w 2020 roku  
to przy budowie pawilonowej to proszę państwa to nie są znowu jakieś wielkie pieniądze  
z możliwością rozbudowy, trzeba sobie coś takiego zagwarantować. A jeśli będziemy 
przedłużali to w czasie to 2021, 2022.   
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – ja bym w tym wniosku stawiał na koncepcję.  
 
P. M. Drzazga, Wicestarosta – może nie określajmy, że to ma być końcówka 2020 roku.  
Tylko ma być wybudowane hospicjum, ze strony Stowarzyszenia jest przygotowany projekt, a 
w roku 2019 ma być przygotowany cały teren pod budowę i wszystko.  
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P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – podpisuję się pod tymi słowami, z małym, 
ale. Proces inwestycyjny to nie jest hop siup. Dzisiaj osiągnęliśmy wartość nie od przecenienia, 
ustaliliśmy, że wspólnie będziemy realizować to zadanie. Przedstawiłem wam, to jest moja 
rada, w kwestii zarządu, żeby taką inwestycję wykonać będą potrzebne środki, żeby te środki 
były adekwatne do potrzeb, stąd moja propozycja, żeby Stowarzyszenie wystąpiło do gminy  
o uchwalenie planu zagospodarowania, żeby ten majątek, który mają w tej chwili 
zwielokrotniał. Tak, żebyście weszli z pakietem, bogatą dużą sakwą. Podkreśliłem, że jest 
przychylność Burmistrza Jarocina, żeby takie przedsięwzięcie realizować w miarę szybko, 
dopiero po uchwaleniu planu Stowarzyszenie będzie mogło wypowiedzieć dzierżawcom do tej 
pory nie ma sensu, żebyście wypowiadali, bo możecie sprzedać ten grunt za relatywnie małe 
pieniądze, a ktoś kto od was kupi pójdzie tą ścieżką, o której ja mówię. Chodzi nam o to, żeby 
Państwa inicjatywa, każdy grosz zwielokrotnić. Proponuję, idąc za wnioskiem Pana Starosty 
Drzazgi, aby przyjąć uchwałę intencyjną… 
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dzisiaj podejmiemy wniosek do Zarządu, żeby 
Zarząd przygotował koncepcję i harmonogram działań.  
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – wiele elementów pojawi się na drodze 
inwestycyjnej, na które nie mamy wpływu ani w tej chwili świadomości. Przestrzegam, bo jeśli 
dzisiaj sobie ostro zarysujemy pewne daty, możemy później stanąć naprzeciwko siebie  
i będziemy mieć żal, że nie dochowaliśmy terminów, na które nie mamy wpływu.   
Jest intencja do budowania, a buduje się długo, przykładem jest „jedenastka” 6 , 7 lat 
projektowana, 3 lata budowana.  
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – moja propozycja jest taka: wniosek do zarządu 
o opracowanie koncepcji budowy hospicjum w Jarocinie i harmonogramu działań.  
Kto z Państwa członków Komisji jest „za” takim wnioskiem? 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Wszyscy 
byli „za” wnioskiem. Wniosek został podjęty.  

 

P. Maria Lisiecka – jeszcze powiem taką rzecz o zabezpieczeniu personalnym naszego szpitala 
i naszego hospicjum, bo to będzie normalny oddział, który będzie wymagał specjalistycznej 
kadry. Na naszym terenie w Tarcach jest szkoła opiekunek, opiekunka ma inne prawa i zadania 
i możliwości wykonywania swoich czynności. czy nie warto by było podjąć taką sprawę, żeby 
przekształcić kierunek kształcenia jako pielęgniarki fachowe. 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – to prowadzi liceum już w tej chwili. Liceum organizuje studia 
w tym zakresie,  

P. Maria Lisiecka – dla osób, które chcą być pielęgniarkami. Na spotkaniu z posłem Kaletą, 
podjęłam to, ale ucichło to. Patrząc na pracę pielęgniarek to one są przeciążone.  

P. Leszek Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – chciałbym uzupełnić 
to, co Pani doktor powiedziała. Szkolenie pielęgniarek było tylko na poziomie wyższym, 
innych możliwości nie było, dlatego była opiekunka w Tarcach. Teraz możliwości są  
na poziomie szkoły średniej tak jest to w szkole u Pana Hajdasza, jest pierwszy rok szkoła 
wyższa, która szkoli pielęgniarki. Myślę, że za 2, 3 lata jesteśmy w stanie zapewnić tą opiekę.  
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P. Maria Lisiecka – to, co prowadzą jest dla pielęgniarek już mających dyplom, a ja myślę  
o osobach po maturze. Stworzyć dla nich możliwość kształcenia. Niechby każdego roku  
2 osoby, jak ona tutaj mieszka to nie pójdzie do Poznania, a jak będzie chciała być Panią 
magister czy Panią doktor to jest w jej gestii i wtedy też zakład pracy powinien jej w tym pomóc.   

Radna B. Włodarczyk – chciałam dopowiedzieć do wypowiedzi Pani Doktor, że kiedyś  
w technikum było szkolenie pielęgniarek. Może panie Wicestarosto rozmawiać z dyrektorami, 
bo potrzeba jest.  

P. Maria Lisiecka – była szkoła pielęgniarek. 11 lat uczyłam w tej szkole, wychodziły z niej 
bardzo dobrze przygotowane osoby do zawodu, które też niektóre wybrały studia wyższe  
i są panią doktor. A tutaj chodzi o to, żeby stworzyć kadrę na naszym terenie, bo sytuacja jest 
tragiczna. Pomyślcie Państwo na ten temat.  

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dyskusję zakończymy. Proponuję 5 minut 
przerwy. Dziękujemy za konstruktywną dyskusję, zaczęło się tak niewinnie a my już 
rozmawiamy o kadrze.  

Po przerwie 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – wznawiam posiedzenie Komisji Zdrowia  
i Spraw Społecznych.  

Ad.pkt.1 
Informacja o działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej za 2017 rok i do końca kwietnia 
2018 r. 
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – sprawozdanie w całości mamy w programie 
E-sesja. W związku z powyższym przechodzimy do pytań. Jeżeli nie ma pytań przechodzimy 
do następnego punktu. 
 
Komisja informację przyjęła. 
 
Ad.pkt.2 
Działalność i realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy oraz zapoznanie się z sytuacją  
na rynku pracy. 
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – sprawozdanie w całości mamy w programie 
E-sesja. W związku z powyższym przechodzimy do pytań. Jeżeli nie ma pytań przechodzimy 
do następnego punktu. 
 
Komisja informację przyjęła. 
 
Ad.pkt.3 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: 
"Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia 
przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – poddaję projekt uchwały pod głosowanie.  
 

Głosowało 7 członków Komisji. Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie 
pozytywnie. 

 
Ad.pkt.4 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak –Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Jarocińskiego na 2018 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – poddaję projekt uchwały pod głosowanie.  
 

Głosowało 7 członków Komisji. Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie 
pozytywnie. 

 
Ad.pkt.5 Sprawy bieżące. 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – odczytał pismo mieszkańców Witaszyc,  
w którym proszą o wyjaśnienie, jakie zaistniały powody, że rehabilitacja „Reha – Med” nie 
otrzymała w ramach NFZ kontraktu na kompleksową rehabilitację? 
 
P. Leszek Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – Pani Dyrektor 
Pachciarz całą argumentację przedstawiła, dlaczego nie przyznała w Witaszycach,  
na rehabilitację. Chodziło o to, że właściciel, czyli córka Pana dr Stęchlinskiego wykazała  
we wniosku, że zapewniają transport pacjenta do domu. Pani dyrektor kwestionowała tą 
kwestię, że samochód osobowy nie może być, musi być karetka. Panu dr Stechlińskiemu czy 
córce, przyszła po pół godzinie odpisałem, że szpital będzie świadczył usługi transportowe, ale 
Pani Dyrektor widocznie tego nie uznała.  
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – żebyśmy mieli świadomość, że więcej ofert 
w tym zakresie, nie znaczy więcej środków. Jeżeli inne firmy, nie nasz szpital dostanie kontrakt 
możemy się spodziewać w przyszłych latach, że środki na rehabilitację w szpitalu mogą być 
mniejsze.  
 
P. Leszek Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – nasz szpital w tym 
nie uczestniczył. Było pismo, od którego odwołał się dr Sharifi, który też występował  
o tą kwalifikację, miał nieprzyznaną, ale podał dane, że spółka dr Stechlińskiego inaczej, jeżeli 
chodzi o ten transport. Odebrała Stechlińskiemu, a dała Sharifiemu tą działalność.  
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – wiem, że nie dotyczy Komisji Zdrowia, ale 
chce Państwu wszystkie tego typu listy przekazywać.  
 
Radny R. Jacek - interesowałem się, wiem, że powstało piękne pomieszczenie, pięknie 
wyposażone przy Ośrodku WITA – MED. w Witaszycach. Pan dr Stechliński zabiegał, żeby 
rehabilitacja była przeprowadzana na miejscu. Tym bardziej, że okres oczekiwania i rejestracji 
na przykład na rehabilitację przy basenie w Jarocinie, wiem, bo moja zona tam uczestniczy, że 
w miesiącu marcu zapisy były na październik. W związku z powyższym to pismo, które zostało 
złożone jest wołaniem o ratunek dla mieszkańców, bo Pan doktor mówił, że z chwilą, kiedy 
zostanie uruchomione ta rehabilitacja na terenie Witaszyc, to wszyscy zaczęli się zapisywać  
do Pani Stechlińskiej, Pani Walczak przepraszam. Byli pewnie, że będą migli korzystać  
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z tej pomocy na miejscu. Niektóre osoby nie posiadają własnych środków transportu  
i w związku z tym może pani Walczak chciała zapewnić niektórym osobom, nie jest dużo takich 
osób, jako inwalidzi no i doszło do takiej sytuacji, że w pewnym momencie Ci ludzie zostali 
zawiedzeni, bo miała się rozpocząć ta rehabilitacja i okazało się, że teraz ona jest możliwa, ale 
na zasadzie odpłatności. 
 
 

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