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Protokół Nr 65/18 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 20 czerwca 2018 r. w godz. od 14:00 do 14:40 
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. Działalność i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. 
2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2017 w zakresie działania komisji. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  

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

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 
2018 - 2030. 

6. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. 

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

8. Sprawy bieżące. 
 
 

Ad.pkt.1 
P. J. Krawiec, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie – przedstawił informację  
o działalności i funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. Informacja stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu.  

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.  
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Radny R. Jacek – pisze Pan o długich zwolnieniach przewlekłych lekarskich pracowników. 
To na pewno ma też wpływ na pracę. W związku z tym czy mógłbym prosić o krótki 
komentarz? 
 
P. J. Krawiec, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie – to jest informacja, że mamy 
90 osób, które mamy zatrudnione, to są opiekuńcze, wychowawcze. Mamy jedną osobę, która 
jest poważnie chora, a pozostałe to opiekuńcze. Nie ma w tej chwili przyczyn stricte 
chorobowych. 
 
Ad.pkt.2 
Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2017 w zakresie działania komisji. 
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 
Jarocińskiego za 2017 rok w zakresie działania Komisji w formie prezentacji multimedialnej. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Slajdy stanowią załącznik nr 5 do 
protokołu. 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.  
Nie widzę. Dziękuję.  

Ad.pkt.3 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – poddał pod zaopiniowanie projekt uchwały 
Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok w zakresie działania 
komisji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji. 7 radnych głosowało „za”, 1 radny  
„wstrzymał się” od głosu. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane. 

 
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 7 do protokołu. 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2018 rok. 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych  
ma pytania do powyższej uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest „za”? Dziękuję bardzo, jednogłośnie.  
 

 
W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 8 radnych 

głosowało „za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Ad.pkt.5 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030. Projekt uchwały stanowi załącznik  
nr 8 do protokołu. 
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P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w WPF. 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych  
ma pytania do powyższej uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest „za”? Dziękuję bardzo, jednogłośnie.  
 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 8 radnych 
głosowało „za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 
Ad.pkt.6 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – 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 9 do protokołu. 
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił autopoprawki do projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych  
ma pytania do autopoprawek? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym 
zaopiniowaniem autopoprawek do projektu uchwały? Kto jest „za”? Dziękuję bardzo, 
jednogłośnie.  
 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 8 radnych 
głosowało „za”. Autopoprawki zostały zaopiniowany pozytywnie. 

 
 
Ad.pkt.7 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – Zaopiniowanie autopoprawek do projektu 
uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. Autopoprawki stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił autopoprawki do projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych  
ma pytania do autopoprawek? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym 
zaopiniowaniem autopoprawek do projektu uchwały? Kto jest „za”? Dziękuję bardzo, 
jednogłośnie.  
 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 8 radnych 
głosowało „za”. Autopoprawki zostały zaopiniowany pozytywnie. 

 
 
 
Ad.pkt.8 Sprawy bieżące. 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – otrzymaliśmy drogą mailową bardzo ładne 
opracowanie wykonane przez pana Prezesa dotyczące kwestii hospicjum. Jak to ma wyglądać, 
jakie są progowe minima do funkcjonowania tej instytucji. Chciałbym, żeby wszyscy się z tym 
zapoznali. Myślę Pani Agnieszko, że o kilka sztuk bym poprosił na sesje jakby ktoś chciał, bo 
to ważna sprawa jest. Dzisiaj stowarzyszenie ma walne zgromadzenie sprawozdawcze, też 
będzie mowa o tym, co razem uradziliśmy. Będą nasi przedstawiciele, Pan Wicestarosta, Pani 
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Dyrektor Włodarczyk, Pan Prezes Mazurek. Zachęcam do lektury tego opracowania, żebyśmy 
wiedzieli, o co chodzi i czy jesteśmy w stanie coś takiego podjąć. Jest na sali Pan Prezes 
Szpitala, czy są ze strony Państwa pytania, bo następny raz spotykamy się po wakacjach. 
Oczywiście chciałem powiedzieć, że, jeżeli będzie konieczna potrzeba, sprawy pilne związane 
ze służbą zdrowia spotykamy się bez względu na przerwę urlopową.  
 
Radna B. Włodarczyk - dwie sprawy, o tym, co Pan Przewodniczący powiedział, że dzisiaj 
na 16 też dostałam zaproszenie na Zgromadzenie Walne odnośnie budowy szpitala, a w tej 
chwili rozwiązania tego Stowarzyszenia. Nie wiem czy pójdę trochę z powodu mojej słabej 
nogi, ale może się wybiorę. Natomiast uprzejmie bym prosiła o odpowiedź, bo na ostatniej 
komisji zdrowia padł wniosek, musze pochwalić pana Drzazgę, że padło to na ostatnim naszym 
posiedzeniu uporządkowanie naszej dyskusji, że powiat ma zrobić harmonogram wszystkich 
działań w kierunku budowy, istnienia hospicjum. To w pewnym stopniu uświadomiło,  
w miedzy czasie spotkałam się z panią dr Lisiecką i też na to zwróciła uwagę. Cenny głos. 
Wystąpienie pana Martuzalskiego, żeby wystąpić do gminy Jarocin o przygotowanie planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym położona jest działka należąca  
do stowarzyszenia. W związku z powyższym pytam zarząd czy o tym myśleliście, czy 
zaczęliście pisać, czy co i jak? W między czasie, w gazetach, w środkach masowego przekazu, 
przeczytałam wypowiedz Burmistrza p. Pawlickiego, było pytanie pod kątem hospicjum, to jest 
moje odczucie, że jeszcze zobaczymy, co z tym będzie po wyborach itd. Dopilnujmy tego, żeby 
takie pismo od nas z powiatu wyszło. Ponadto chciałam może się nie pochwalić, bo to jest fakt, 
byłam na spotkaniu z Panią Jolantą Kucharzak – Wicedyrektorem Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Poznaniu notabene, moja uczennica, która w tej chwili dzierży 
stanowisko dość ważne. Nie ja rozpoczęłam tą sprawę, ale ktoś w rozmowie, padło przy kawie, 
że jeżeli będziemy cokolwiek potrzebować w sprawie hospicjum prosi, żeby się do niej zgłosić, 
na pewno nam pomogę. Szukamy wspomożenia. Jeżeli takie mogłoby być z jej strony, bo  
to jest dziewczyna, która swoją skromnością, ale swoim statusem może nam w tym pomoc,  
to, dlaczego nie skorzystać z tego i tym faktem się z Państwem dzielę.  
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – Szanowna Pani Dyrektor, faktem jest, że 
taka propozycja z moich ust padła. Chciałbym wyjaśnić, że dzisiaj powinna zapaść taka decyzja 
na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, ponieważ oni są właścicielem nieruchomości.  
Taki wniosek do gminy powinien być skierowany ze strony stowarzyszenia. Na dzień dzisiejszy 
ten teren na wniosek stowarzyszenia był przeznaczony na działalność zdrowotną, nie ma planu 
zagospodarowania przestrzennego. Po to, żeby stowarzyszenie było podmiotem, żeby środki 
mogły pozyskać odpowiedniej wielkości wspólnie z naszą spółką zrealizować plan powstania 
hospicjum, potrzebne jest wywołanie planu zagospodarowania przestrzennego, wywołanie 
uchwały, przeprowadzenie i uchwalenie tego planu. Następnym etapem w trakcie powołania 
nowego tworu, który będzie realizował budowę hospicjum czy nasza spółka, ta decyzja 
zapadnie pomiędzy zarządem stowarzyszenia, a zarządem szpitala.  W tym momencie po 
uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego będzie możliwość podziałki na działki  
i ich sprzedania, żeby zmaksymalizować zysk z majątku, jaki jest w posiadaniu tego 
stowarzyszenia. Dzisiaj będzie Pan Wicestarosta Drzazga i Pan Prezes Mazurek, jeżeli padną 
pytania to w takim kształcie powinna paść odpowiedź. Pierwszy krok musi być po stronie 
właściciela tej nieruchomości.  
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak –rozbudowa idzie dobrze Panie Prezesie? 
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – na dzień dzisiejszy są już wylewane 
posadzki, jest pełne uzbrojenie jednej części, trwa uzbrojenie drugiej części. Kończony jest 
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dach, jest w trakcie budowa sala operacyjna, bo została tak zaprojektowana, że nie spełniałaby 
wymogów. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że budowa nabrała tempa.  
Z błędami projektowymi uporaliśmy się. W ostatnim kwartale w granicach października 
będziemy oddawać inwestycję.  
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – chciałabym wszystkich 
Radnych uspokajać, że budowa idzie w dobrym kierunku. Na dzień dzisiejszy budynek jest 
gotowy, wewnątrz od jutra zaczną być tynkowane ściany wewnątrz, tynki spadły, nie nadawały 
się, będą musiały być skute, będzie tynkowanie.  Od poniedziałku firma ma zakładać okna, jest 
elektryka, są założone czujniki, jest termin przełączania na gazy związane z operacjami, myślę, 
że sprawnie to zrobimy. Jest opóźnienie, ale nie jest groźne.  
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - projektant zaprojektował w starej części 
wykorzystanie tynku, na dzień dzisiejszy decyzja zapadła, że muszą być nowe, koszt zwiększy 
się, bo to nie było to przewidziane. Jest to kwestia czasowa. Jestem przekonany, że w tej chwili 
nie powiem przyspieszenie, bo pewnych technologicznych terminów się nie przeskoczy,  
o czym słyszymy miedzy innymi w Siedleminie, gdzie bardzo szybko starano się wybudować, 
omijając terminy technologiczne, a dzisiaj słyszymy, że mają problemy z wilgocią.  
Chcemy ustrzec przed tym w szpitalu, żeby nie było takiego przypadku. Podkreślam jeszcze 
raz, że idzie w dobrym kierunku.  
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - nie ma, co narzekać,  
w planie pojawiło się, że windy dochodziły do poziomu o jedno za nisko, na położnictwo winda 
by nie dojechała. Musieliśmy firmy szukać, są żelbetowe stropy, to jest skomplikowane 
przedsięwzięcie, ale mam nadzieję, że się uda. 
 
   

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

 
 

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


