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Protokół Nr 57/18 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego 
odbytego w dniu 26 marca 2018 r. w godz. od 15:00 do 16:35 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 
 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny Pan Radny Mariusz Małynicz.  
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 Komisje mogą podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowują 
quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się 
następująco: 

 
Tematyka posiedzenia:  
1. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2017 rok - 

uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 
2. Metody pracy szkół i Policji mające na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie 

narkomanii i innych uzależnień. 
3. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt.1 
P. A. Boruta, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie – przedstawił informację  
o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2017 rok - uwzględniając stan 
bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
P. Rafał Klarzyński, Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Jarocinie - przedstawił 
informację o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2017 rok - uwzględniając 
stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – dziękuję 
bardzo. Otwieram dyskusję. 
 
P. T. Grobelny, Starosta Jarociński - ten wypadek w Golinie, straty, które poniósł powiat 
zostały zwrócone przez ubezpieczyciela.  
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – mam 
zapytanie odnośnie bezpieczeństwa związanego z tym, że naszą miejscowość zamieszkuje 
coraz więcej Ukraińców, asymilują się, żyją w tym środowisku. Dość duże ilości, w Obrze jest 
zrobiony hotel, całe tabuny ludzi tam są. Czy to środowisko jest monitorowane?  
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P. A. Boruta, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie – zdarzeń jest śladowe 
ilości, dzielnicowi przeprowadzają Wywiady, wiemy, co to są za ludzie. Nie ma z nimi 
problemów, asymilują się z naszymi, nie było żadnej interwencji.   
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – nie ma straży 
miejskiej, czy zmieniła się skala przestępczości?  
 
P. A. Boruta, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie – według sporządzonej 
informacji, nie ma znaczącego wzrostu, nie odczuwamy tego. Inne zadania, które przejął urząd 
gminy, nie odczuwamy więcej pracy.  
 
P. W. Bierła, Dyrektor ZSP nr 2 w Jarocinie - w ostatnim czasie miałem, mój ojciec miał 
takie zdarzenie, że dzwonili na telefon stacjonarny, mężczyzna podawał się za policjanta  
z naszej Komendy Powiatowej, podawał nazwisko, stopień, nawiązywał do tego, że ojca dowód 
osobisty jest w rejestrze osób, które mogą być potencjalnie zagrożone do przestępstw.  
Nawet prosił ojca, żeby zadzwonił na Komendę i sprawdził dane, które podał i za chwilę 
oddzwoni. Ojciec w tym czasie zadzwonił na komendę i zadzwonił do mnie. Prawdopodobnie 
ta osoba dzwoniąc zwrotnie stwierdziła, że telefon jest zajęty i ta osoba faktycznie potwierdza 
i już się nie odezwała. Oczywiście ani takiego nazwiska, ani takiego stopnia nie było w naszej 
komendzie, sprawę zarejestrowali. Ku przestrodze, że do tego stopnia się posuwają, żeby 
sprawdzić ich na komendzie.  
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – jeszcze jedna uwaga i sygnał dla Pana 
Komendanta, niezwiązana bezpośrednio z oceną służb mundurowych na terenie powiatu 
jarocińskiego, ale z sytuacją, która wydarzyła się w zeszłym tygodniu. Na skrzyżowaniu ul. 
Dąbrowskiego z ul. Wrocławską, był wypadek drogowy z uczestnictwem rowerzysty.  
Przy skrzyżowaniu mieszka wdowa Meisnerowska, w przeciągu kilkunastu minut został 
wykonany do niej telefon od osoby, która przedstawiła się jako kancelaria z pytaniami 
dotyczącymi tego zdarzenia. W mojej ocenie jest to sygnał, że gdzieś ktoś przekazuje 
informacje na temat zdarzeń tego typu firmom zajmujących się żerowaniem na nieszczęściu, 
oferują swoje usługi. Mam prośbę Panie Komendancie, może zmonitorować to.   
Zdaję sobie sprawę, z którego miejsca taki przeciek, ale prosiłbym o wzięcie tego pod uwagę. 
Być może jest to sygnał ze strony tego punktu zawiadomienia o zdarzeniach w Kaliszu czy  
w Poznaniu. Sygnał w mojej ocenie ważny, że ktoś na ludzkim nieszczęściu robi biznes.  
 
Ad.pkt.2 
Metody pracy szkół i Policji mające na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii  
i innych uzależnień. 
 
P. G. Maćkowiak, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie – przedstawił 
informację na temat metod pracy szkoły mające na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie 
narkomanii i innych uzależnień. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
P. W. Bierła, Dyrektor ZSP nr 2 w Jarocinie - przedstawił informację na temat metod pracy 
szkoły mające na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii i innych uzależnień. 
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
  
P. Iwona Tobolska, Wicedyrektor ZSP nr 1 – przedstawiła informację na temat metod pracy 
szkoły mające na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii i innych uzależnień. 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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P. Sł. Wilak, Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach - przedstawił 
informację na temat metod pracy szkoły mające na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie 
narkomanii i innych uzależnień. Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
P. Stasiak – Sikorska, Pedagog I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie – przedstawiła 
informację na temat metod pracy szkoły mające na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie 
narkomanii i innych uzależnień. Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie – nie 
jesteśmy szkołą i nie mamy programu profilaktycznego, niemniej jednak włączamy się jako 
poradnia w zajęcia profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom, konsultacje 
indywidualne dla rodziców i dla uczniów, a także zajęcia psychoedukację dla rodziców i dla 
uczniów w różnym wieku. Szkolimy rady pedagogiczne, opracowaliśmy zakres merytoryczny 
gminnej kampanii profilaktycznej prowadzonej w szkołach i placówkach na terenie całej 
Gminy Jarocin. Prowadzimy też terapię, dla osób nie tylko uzależnionych, dla wszystkich tych, 
którzy mają trudności społeczne, terapia w elemencie profilaktyki, mamy na zajęciach 
terapeutycznych osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym, takich osób mieliśmy cztery. 
 
P. A. Boruta, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie – przedstawił informację 
na temat metod pracy policji mające na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii  
i innych uzależnień. Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
P. M. Drzazga, Wicestarosta – chciałem zrobić pewnego rodzaju podsumowanie, w każdej ze 
szkół jest bardzo szeroko prowadzony program profilaktyki, nie jest to coś nowego.  
Jest współpraca i z Policją i z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, jest to współpraca  
na wysokim poziomie. Pani Dyrektor Kalinowska stara się dużo w tym zakresie, jest  
to skierowane i do uczniów i dla rodziców, nie tylko po stronie młodocianych jest prowadzony 
program profilaktyki, ale także po stronie dorosłych. Zdaję sobie sprawę z tego, że przed 
zagrożeniami nie uciekniemy, zawsze będą występowały w mniejszym czy większym 
natężeniu, chodzi o to, żeby zapobiegać. To, co jest w szkołach robione pod względem 
diagnozy, są wyławiane te obszary, w których trzeba nasilić działania profilaktyczne.  
Uważam, że nie ma zagrożeń wśród młodzieży w naszych szkołach. Ze strony Pana 
Komendanta słyszymy, że było ileś rozbojów i występków, ale musimy odnieść to do liczby 
ponad 3 tys. uczniów, statystycznie wygląda to zupełnie inaczej.  Z drugiej strony każdy miał 
okres dzieciństwa, różnie to bywało w szkołach, były przepychanki, spory, próby próbowania 
używek. Chodzi o to, że poprzez tą poszerzoną diagnozę w szkołach i poprzez ewaluację  
w obszarach zagrożonych, uważam, że mamy większe możliwości oddziaływania na młodzież. 
Uświadamiamy młodzieży to, że prawo dotyczy także ich, nie tylko dorosłych. Kodeks prawny 
dotyczy tez ich i kodeks wykroczeń. To nie znaczy, że mamy nie zapobiegać, interweniować.  
Profilaktyka wskazana jest w każdym przypadku, czy to będzie dotyczyło zachowań różnego 
rodzaju i zagrożeń czy tak jak staramy się o naszą profilaktykę dotyczącą naszego zdrowia. 
Profilaktyka, a przede wszystkim diagnoza, bo ona wskazuje nam, w jakim kierunku 
powinniśmy iść, jeśli chodzi o profilaktykę.  
 
Radny Sł. Wąsiewski - pośrednio odpowiedź padła, ale chciałbym zapytać Państwa 
Dyrektorów, w których szkołach konkretnie był szczególny przypadek, którym chcielibyście 
się podzielić, szczególnie uzależnienia narkotykowe, bez wymieniania. Wycofuję to pytanie, 
kieruję bardziej do Pani z Poradni albo Pana Komendanta? Czy jakieś zagrożenie w postaci 
narkotykowych mieliśmy na terenie naszych placówek? Coraz głośniej słyszymy  
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o uzależnieniach typu narkotykowego jak również innych substancji, z których młodzież 
korzysta. Czy u nas również na terenie naszych szkół są takie przypadki?  
 
P. M. Drzazga, Wicestarosta – przypominam sobie taką sytuację, że chodziły słynne trójki po 
szkołach. Znam przypadek, kiedy dyrektor szkoły złapał dilera na terenie swojej szkoły, który 
rozprowadzał narkotyki, szkoła musiała pisać program naprawczy, kosztowało to dużo pracy, 
a szkołą wykazała się, że zdiagnozowała, złapała i doprowadziła na policję.  
Możemy kogoś skrzywdzić, dyrektor pisał program naprawczy na cały rok, za to, że złapał 
dilera. Dlatego, żeby nie było odwrotnej sytuacji poprzez nasze działania.  
 
P. A. Boruta, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie – ujawniliśmy w 2017 
roku 23 czynów karalnych, jeśli chodzi o posiadanie narkotyków były 3 przypadki, nie są  
to żadne przypadki spektakularne.  Dopalaczy nie stwierdziliśmy.  
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – chciałem, pewnie Pan Wąsiewski przyłączy 
się do tej oceny, chciałem podkreślić podziękowania za bardzo dobrą współpracę na linii szkoły 
i policji. To, że tych przypadków jest niewiele, w powiecie, który liczy 70 – 72 tys. osób 
zamieszkujących, naprawdę niewielka ilość. Większość z tych młodych ludzi uczęszcza  
do naszych szkół, chciałem wielkie ukłony i podziękowania na ręce dyrektorów szkół i dla 
całego zespołu nauczycieli w naszych szkołach.  Możemy dzisiaj dyskutować o jakiś 
przypadkach. Powiat Jarociński nie jest wyspą i wiemy, co się dzieje w całym kraju, wiemy  
o wielkich problemach z narkotykami i z przestępczością młodocianych. U nas dzięki Państwu, 
dzięki dobrej współpracy i dobremu klimatowi jest tego minimalnie. Jeszcze raz ze swojej 
strony bardzo dziękuję.   
 
P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie – może 
powiem coś nie do końca miłego, występków przeciwko prawu mamy mało, ale musimy 
trzymać cały czas ręce na pulsie. Proszę Państwa zagrożenie nie tylko uzależnieniem  
od narkotyków czy innych substancji, do których zaliczamy alkohol, nikotynę, ale wszelkiego 
rodzaju inne uzależnienia i niebezpieczeństwa cały czas wpływają i one są w naszych szkołach. 
Może nie występują w charakterze przestępstwa, czy wykroczenia to jest jedna sprawa, czy 
wszystkie są ujawnione to druga sprawa. Chodzi o to, żebyśmy nie popadli w hura optymizm, 
bo rękę na pulsie trzeba trzymać cały czas i to jest bardzo ważne. Dla rozpoznania epidemiologii 
zjawiska powinniśmy zapytać Pana Prezesa szpitala i warto by mieć informację z Centrum 
Terapii Uzależnień.  
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – sporadyczne przypadki, 
odtruć jest dużo, tego typu przypadki się zdarzają, gro przypadków to są osoby przywiezione 
przez policję.  
 
P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie - u dzieci 
i takich rozładowujących stres i emocje przy pomocy używek, ale również samookaleczeń, 
myśli samobójcze, to występuje z nasileniem.  
 
Radny Sł. Wąsiewski - mówimy o młodzieży, czyli te osoby, które opuszczały gimnazjum, są 
w średniej szkole, ogromny obszar zagrożenia młodzieży szkolnej. Mi się wydaje, że dopóki 
funkcjonowało gimnazjum ta placówka miała największe problemy, teraz zobaczymy po tych 
zmianach jak to będzie funkcjonowało, miejmy nadzieję, że lepiej przy wydłużonym okresie 
szkoły podstawowej i w średniej szkole. Natomiast w średnich szkołach problem mniejszy, bo 
ludzie idąc do średnich szkół mają misją do spełnienia, natomiast w gimnazjum często było tak, 
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że ni to dzieci, ni młodzież, trudno ich było sklasyfikować. Uważali się za dorosłych, a z drugiej 
strony jeszcze funkcjonowały w ramach szkoły podstawowej.  
 
Ad.pkt.3 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – 
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 
sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie 
prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „OPUS” za rok 2017. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie -  Zgodnie  
z § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r.  
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz.587) jednostka prowadząca 
warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej,  
Kartę Działalności WTZ i sprawozdania z wykorzystaniu środków finansowych warsztatu. 
Sprawozdania stanowią podstawę do dokonywania przez powiat corocznej oceny działalności 
warsztatu. Sprawozdania z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie za 2017r. 
zostało złożone przez prowadzące Warsztat Stowarzyszenie OPUS. Z analizy efektów realizacji 
indywidualnych programów rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Jarocinie wynika, że jednostka w 2017r. realizowała zadania określone w art. 10a ustawy  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016r. poz.2046 ze zm.) stwarzając osobom niepełnosprawnym niezdolnym 
do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania  
lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja tego celu 
odbywała się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania 
umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, sprawności 
psychofizycznych oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, 
umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. Przedstawione 
sprawozdanie finansowe wykazało zgodne z planem wykonanie rocznego budżetu w 2017r. 
Reasumując – Warsztat Terapii Zajęciowej w Jarocinie w roku 2017 zrealizował  
zadania na rzecz uczestników zgodnie z założeniami Ustawy z dnia 27. sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst 
jednolity Dz. U z 2016r. poz. 2046 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 
587). Proces rehabilitacji prowadzony był prawidłowo i zgodnie z indywidualnym procesem 
terapii i rehabilitacji przygotowanym przez Radę programową WTZ, co stanowi podstawę  
do dokonania pozytywnej oceny jego działalności w 2017r. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Jarocinie pismem RON.5404.1.2018 z dnia 06.03.2018r. pozytywnie oceniło pod 
względem merytorycznym i finansowym sprawozdanie WTZ za 2017r. Mając na uwadze 
powyższe oraz przepisy powołane w projekcie uchwały uzasadniają jej podjęcie. 
  
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 8członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Przy 8 
głosach „za” projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad.pkt.4 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – 
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na 
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przekazane przez prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2018 rok. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie - Art. 35a ust. 
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721) nakłada na Radę Powiatu 
obowiązek podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań i ustalenia planu finansowego 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych przez 
Prezesa Zarządu PFRON Powiatowi Jarocińskiemu w 2016r. w wysokości 1 413 775,00 zł. 
Zadania, które mogą być realizowane ze środków Funduszu są ustalone w ustawie oraz 
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie 
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926) 
Zadania przewidziane w projekcie uchwały są zgodne z zadaniami określonymi  
w w/w przepisach. 
Z uwagi na niedobór środków w roku bieżącym na wszystkie zadania określone w powyższej 
ustawie powiat będzie realizował niektóre zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej wynikające z analizy rozeznanych potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do uchwały. Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
  
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – dziękuję 
bardzo. Co dalej jak nie wystarczy środków?  
 
P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – co roku 
piszemy do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, w zeszłym roku na jesień 
otrzymaliśmy dodatkowe środki 10 tys. zł, ale to są środki niewystraczające. Do tego momentu 
mamy złożonych wniosków na bariery architektoniczne 32 wnioski, przy 140 tys. zł, można 
stwierdzić, że zabraknie 20 tys. zł teraz. Jeszcze znajda się osoby, które złożą wnioski w dalszej 
części roku.  Jeśli chodzi o przedmioty ortopedyczne mamy złożonych wniosków  
348, wypłacono dla 32 osób na kwotę 82 tys. zł. Na turnusy rehabilitacyjne złożono w tym roku 
172 wnioski, z czego wykluczono wnioski 42 osób, które otrzymały w roku 2016 i 2017, 5 osób 
złożyło już rezygnację. Dofinansowanie otrzyma 96 osób dorosłych, 27 osób będzie korzystało 
u nas, 13 dzieci, 11 będzie miało opiekunów, odmowa dla 25 osób.  Oczywiście, jeżeli się 
zdarzy, że osoby po otrzymaniu dofinansowania będą rezygnować w dalszej części roku to dla 
kolejnych tych osób będziemy środki przeznaczać.  
 
Radna B. Włodarczyk – chciałam zapytać o bariery architektoniczne, czy Pan może nam 
przybliżyć najważniejsze, bo mówił Pan, że zabraknie pieniędzy. W takim razie, co ewentualnie 
z tych, które są zaproponowane? 
 
P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – w większości 
są to wnioski o dofinansowanie w łazienkach, na przykład likwidacja wanny w to miejsce 
kabina prysznicowa lub pod prysznicowa.  
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - w ubiegłym roku po ukonstytuowaniu się 
nowego zarządu zostaliśmy zarzuceni masą odwołąń odnośnie turnusów. Udało się tak 
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opracować nowe zasady przyznawania i zgłaszania wniosków, że w tym roku nie mieliśmy 
takiej lawiny pretensji, co do zasad przyznawania tych środków na rehabilitację.  
Powinniśmy docenić wkład PCPR, to jest dowód na to, że można w sposób przejrzysty zasady 
przedstawić, żeby nie wzbudzały niepotrzebnych kontrowersji.  
 
P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu – jak wygląda sprawa z porównania środków 
zeszłorocznych z tymi? Czy jest duża różnica?  
 
P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – ogólnie 
środków jest o około 80 tys. zł więcej, ale jest wyższa kwota na Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
około 40 tys. zł więcej. W zeszłym roku nie realizowaliśmy zadania z zakresu likwidacji barier, 
130 tys. zł dajemy na bariery. Nie realizujemy zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, bo nie 
było żadnego wniosku i w tym momencie te pieniądze idą w bariery. Żeby realizować zadanie 
barier zmniejszyliśmy wysokość środków na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych  
i pomocniczych, w zeszłym roku to była kwota 300 tys. zł, w tym roku będzie kwota 276 tys. 
zł.  
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – muszę o 16 wyjść, zwalniałem się u Pana 
Przewodniczącego. Przypominam o zbiórce wielkanocnej. Propozycja jest taka, żeby  
te pieniądze przeznaczyć dla rodziny poszkodowanej w Cerekwicy.   
 
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 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Przy  
8 głosach „za” projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 
Ad.pkt.5 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 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 11 do protokołu. 
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – Szpital zwrócił się do powiatu o przekazanie 79 tys. zł 
na podwyższenie kapitału, które jest związane z koniecznością zapłacenia odsetek  
od wyemitowanych obligacji przez Szpital Powiatowy. 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – dziękuję.  
Czy są pytania?  
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – trzeba by było wyraźnie 
zaznaczyć, że pieniądze są potrzebne na wykup następnej transzy obligacji. Te pieniądze są 
związane z odsetkami, które zlecenie daje szpital na wykup obligacji.  
 
Radna B. Włodarczyk – Panie Prezesie czy w swoim zakresie tych pieniędzy nie znajdziecie?  
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P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - sytuacja jest tak trudna, na 
pograniczu wypłacalności, za chwilę, za miesiąc się Państwo dowiecie, w jakiej sytuacji szpital 
jest. Szpital nie dysponuje takimi środkami.  
 
Radna B. Włodarczyk - rozbudowujemy szpital, a tutaj się okazuje, że nie mamy pieniędzy  
i za miesiąc jak Pan Prezes mówi dowiadujemy, że wszystko diabli wzięli. Proszę mnie nie 
zostawiać z taką myślą tuż przed świętami.  
 
Radny Sł. Wąsiewski - czytałem uzasadnienie do tej uchwały, podpisał się pod nią Pan Starosta 
i powiem szczerze, że ta uchwała jest aktem wyborczym. Cały czas piszemy negatywnie  
o Narodowym Funduszu Zdrowia, my to wszystko wiemy. Proponowałbym, żebyśmy  
w uzasadnieniu do uchwały pisali to, co Pan Prezes powiedział, że z racji wyemitowania 
obligacji koszty powstały i w związku z tym powinniśmy je pokryć. Przeczytajcie uzasadnienie 
do tej uchwały, trochę się zastanawiam, nie wiem czy w dobrym kierunku uzasadnienia są. 
Uzasadnienia powinno się pisać krótko, merytorycznie, czego dotyczy. A to uzasadnienie 
pokazuje czy odpowiada na pytanie Pani Bronisławie, że jest trudna sytuacja,  
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - ta kwota 79 tys. zł, która jest zawarta w tej 
uchwale, jest przewidziana w budżecie. Są to środki, które są konsekwencją podjętych 
wcześniej zobowiązań przez samorząd powiatowy jak chodzi o emisję obligacji.  
Takie uzasadnienie byłoby pełne i wystarczające.    
 
Radna B. Włodarczyk – dwa słowa do Pana Martuzalskiego, to w takim razie uzasadnienie 
uchwały powinno być zmienione, bo to nie jest adekwatne do tego, co w tej chwili usłyszeliśmy.  
Jeżeli byłoby w uzasadnieniu, że to jest konsekwencja tego, że powiat wziął tyle i tyle 
pieniędzy, byłabym jak najbardziej za, a tak to mam rozdwojoną jaźnie. 
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - to uzasadnienie, które zostało przedstawione 
jest prawdziwe, ale zgadzam się, że nie do tej uchwały.  
 
Radna B. Włodarczyk - to jest powód do tego, żeby się ktoś inny do tego przyczepił.  
 
Radny M. Walczak – Pan Starosta się podpisał na uzasadnieniu, a gdzie było formułowane? 
W urzędzie czy w szpitalu?  
 
P. T, Grobelny, Starosta Jarociński – ja się podpisałem, to ja biorę odpowiedzialność  
za formułowanie tego uzasadnienia.   
 
Radny M. Walczak – bo to jest plagiat, bo jeszcze za Starosty Walczaka takie samo 
uzasadnienie było pisane, dokładnie jest w słowo w słowo.  
 
P. M. Drzazga, Wicestarosta – Panie Mateuszu to nie jest żaden plagiat, ponieważ 
uzasadnienie piszą urzędnicy i w tym przypadku można by każdego oskarżyć o plagiat. 
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - po tym wszystkim, co 
powiedział Pan Radny Walczak, trzeba walić w poprzedni zarząd, że tak zrobił, że tak 
zaplanował. Chciałem delikatnie nie zrzucać na nikogo, wiec uzasadnienie jest jakie jest, ale 
poprawimy, że konsekwencją działania poprzedników było to, że musimy to dzisiaj 
podejmować.   
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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 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Przy  
8 głosach „za” projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 
Posiedzenie opuścił radny Jan Szczerbań.  
 
Ad.pkt.6 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – 
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia  
do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie – przedkładam  
do zatwierdzenia przez Radę Powiatu Jarocińskiego do realizacji w okresie od dnia 
01.01.2018r. do dnia 30.06.2019r.  projekt pt.: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy w powiecie jarocińskim (IV), współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działania 6.1 Aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane 
przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o wartości ogółem 
1 116 352,85 PLN, w tym:  
- w 2018 roku – 858 732,96  PLN,  
- w 2019 roku-  257 619,89 PLN. 
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - czy są 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 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.  
Przy 8 głosach „za” projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 
 
Ad.pkt.7 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – 
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia  
do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu 
 
P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie – przedkładam  
do zatwierdzenia przez Radę Powiatu Jarocińskiego do realizacji w okresie od dnia 
01.01.2018r. do dnia 30.06.2019r. projekt pt.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie jarocińskim (IV), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
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w ramach Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój               o wartości ogółem 1 863 062,75 PLN, w tym:  
- w 2018roku-  1 433 125,19 PLN,  
- w 2019 roku-    429 937,56 PLN. 
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - czy są 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 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.  
Przy 8 głosach „za” projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 
 
Radny Sł. Wąsiewski – dwa zdania, żebyście państwo wiedzieli, czym się różnią te projekty. 
Jeden jest w ramach projektu centralnego, a drugi jest według projektu regionalnego, dlatego 
dwie uchwały. 
 
Ad.pkt.8 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – 
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu 
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w WPF. 
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – chciałem zwrócić uwagę na jedną kwestią, 
którą powinna się komisja budżetu zająć. Nie wiem czy zwróciliście uwagę na to, o czym mówił 
Pan Skarbnik, że poprzez umniejszoną subwencję rok rocznie, zmniejszają się możliwości 
inwestycyjne po stronie przychodowej mamy mniejsze wpływy, a one, oddziaływają  
na możliwości powiatu w następnych latach. Tym się różnimy od samorządu gminnego, który 
dostał zwiększone możliwości rozwojowe, bo przez budżetu gminne przepływają dzisiaj 
wielomilionowy zastrzyk, jak 500 plus czy opłata odpadami, która skutkuje tym, że samorządy 
gminne mają o wiele większe sztucznie stworzone możliwości finansowe. Jeszcze raz zwracam 
uwagę, bo pewnie jako komisja budżetu będziemy się zastanawiać jak wyjść z tej sytuacji. 
 
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 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.  
Przy 8 głosach „za” projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury. Przy 6 głosach „za” 

projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad.pkt.9 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – 
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 
powiatu na 2018 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu 
 
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 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.  
Przy 8 głosach „za” projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury. Przy 6 głosach „za” 

projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 
 
Ad.pkt.10Sprawy bieżące. 
P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – chciałem poinformować, że dzisiaj odbyliśmy 
spotkanie robocze z komitetem budowy szpitala, który posiada pewne środki oraz ziemię.   
Z naszej strony byłem ja, Wicestarosta oraz Pan prezes, z tamtej strony też trójka.  
Takie pierwsze spotkanie, żeby uciąć te spekulacje, na co chcą przeznaczyć pieniądze, bo 
pojawiły się głosy, że chcą przeznaczyć na inne cele, ale dementuję to wszystko, jest zgodne 
ze statutem. Wyszliśmy z założenia, że utrzymują ideę hospicjum po starym pogotowiu, ale po 
zburzeniu budynku, bo ten się wcale nie nadaje i wybudowanie nowego. Oczywiście wtedy po 
wybudowaniu i przekazaniu tych środków stowarzyszenie działalność zakończy.  
Będą następne spotkania, będzie zapraszane szersze grono, notatka będzie spisana  
po zakończeniu budowy i rozbudowy szpitala byśmy wtedy ten projekt realizowali a hospicjum 
jak wiemy jest potrzebne w naszym społeczeństwie.  
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - informacje otrzymaliśmy niepokojące 
określające inne rozstrzygnięcia, że to gmina Jarocin przejmie te grunty. Tam były podane 
informacje nieprawdziwe, kłamliwe wprowadzające w błąd mieszkańców gminy i powiatu.  
Na tej konferencji jasno było wskazane, że stowarzyszenie podjęło decyzję i to padło z ust 
prezesa stowarzyszenia, że majątek ma być przekazany do gminy. To, co usłyszeliśmy dzisiaj 
z ust Pana Starosty pokrywa się z rozmowami wcześniejszymi, że dalej są zainteresowani  
na skierowanie tego majątku na cel, który był od początku zakładany.  Powiat nie zajmuje się 
stroną medialną, ale w pewnym momencie tez należałoby odkłamać rzeczywistość, bo nie służy 
to przede wszystkim tym osobom, dla których będziemy to realizować wspólnie tą inwestycję.  
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – nie musimy 
odkłamywać Panie Radny Martuzalski, bo to nie Pan powiedział, ani Pan Starosta, ani ja tylko 
prezes stowarzyszenia, niech oni się miedzy sobą dogadają.  
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – skoro jesteśmy przy 
pewnych prostowaniach, to, jeśli chodzi o to stowarzyszenie, to też Pan Starosta powiedział, że 
trzeba by było wyraźnie zaznaczyć, bo dyskutowaliśmy z przekazywaniem mienia jak to jest  
z tego stowarzyszenia. Ta sprawa z hospicjum to najwcześniej to jest 2020 rok, muszą się 
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znaleźć środki budżecie, możemy przejść do realizacji dopiero w 2020 roku.  
Musimy jedną budowę zakończyć, mamy przygotowany wniosek o rewitalizację, wart 10 mln 
zł, udział własny na poziomie 15 %. Tych potrzeb to na dwa lata to jest ponad 20 mln zł  
z wyposażeniem. Ostrożnie i precyzyjnie podchodzić. Skoro prostujemy, odbywają się 
rozmowy z dziennikarzami, konferencje, pieniądze na karetkę, żadnych decyzji nie ma  
do dzisiejszego dnia. Uczestniczę w rozmowach z dyrektorem wydziału zdrowia, piszę listy. 
W ubiegłym tygodniu tez byłem. Jestem posądzany, że kłamię, jak Państwo chcecie mogę  
na sesji w środę pokazać pisma, kiedy rozmawiałem z posłem Kaletą, jakie kontakty były.  
Mam na to dokumenty. Jest jakby w budżecie rządowym 300 tys. zł na karetkę dla Jarocina  
i do Kalisza, natomiast nie ma żadnej decyzji. Pan Wojewoda wyda decyzję, czy ta karetka…. 
Zarząd robi wszystko, prowadzi rozmowy z Wojewodą, ale decyzji jeszcze nie ma.  
 
Radny Ryszard Jacek - zastanawiające jest to, że komu to ma służyć i czemu to ma służyć. 
To jest to żenujące według mnie jakie informacje się pojawia, w jednej czy w drugiej gazetce. 
Ktoś wypowiada się autorytatywnie i mówi, że gmina otrzymuje grunt i gmina otrzymuje  
50 tys. zł, mówił to Pan Jacek Olbiński, tak jest napisane w tym artykule. Rzeczywiście jeden 
z posłów z naszego terenu załatwił tą karetkę, burmistrz zobowiązał się, że dołoży  
do wyposażenia karetki kolejne 150 tys. zł. Natomiast padło stwierdzenie, że żadnych rozmów 
ze szpitalem nie prowadzono w tym zakresie. To jest dziecinada. Dziecinadą jest też to, że 
pojawił się kolejny projekt kolejnej nitki ścieżki rowerowej do Żerkowa, takie działanie, 
dwutorowym podchodzeniem do załatwienia sprawy to jest lekceważenie społeczeństwa  
i wyborców. Nie rozumiem takich sytuacji. Życie jest jedno i zdrowie i cel szpitala powinien 
być dla wszystkich jeden.  
 
Radna B. Włodarczyk - dopowiem do tego, co w tej chwili usłyszałam, o ile sobie 
przypominam i gdybyśmy do protokołu zajrzeli to na temat spotkania ze stowarzyszeniem  
i zarządem mówiłam 1,5 roku temu. Nawet prosiłam Pana Starostę Drzazgę, bo był 
zorientowany, żeby się jakoś dogadać, spotkać, bo ja z Panem Olbińskim nie miałam 
przyjemności rozmawiać, ale miałam przyjemność rozmawiać z Panią Pilczewską, która  
mi przez 1,5 roku głowę psuła. Od początku mieli myśl zrobienia hospicjum, a przecież u nas 
w Radzie też coś takiego zabłysnęło. Ostatnie nasze spotkanie komisji zdrowia, która była  
w szpitalu, wyraźnie Pan powiedział, że przekazuje miejsce i możemy robić spotkanie.  
Wydaje mi się, że wszystkie osoby, które są w komisji zdrowia za tym byłyby.  
W związku z powyższym, kiedy do mnie zadzwoniła pani dziennikarka z Gazety Jarocińskiej 
z pytaniami, co się dzieje, bo jest konferencja Pana Burmistrza, gdzie jest Pan poseł Kaleta  
z Pis -u, jest Pan Olbiński, którego nie znam i wypowiedzenia się odnośnie przekazania całego 
wkładu i ziemi Panu Burmistrzowi, to stanęłam jak wryta, bo nie wiedziałam gdzie, kto, na 
jakiej stronie gra? Albo nas się robi w konia jako Komisje Zdrowia, albo gdzieś, ktoś robi z nas 
balonów. Po telefonie zadzwoniłam do Pana Przewodniczącego Komisji Karola, co się dzieje, 
czy jesteś zorientowany? Na co otrzymałam odpowiedź od Pana Karola, że W tym przypadku 
nie wie, co się dzieje. Proszę Was, osoby zainteresowane, a więc Pana Starostę, Pana Prezesa, 
aby zorganizować spotkanie, nie trzech osób z zarządu plus my, media i niech to będzie otwarte, 
bo jeśli my tutaj sobie zdementujemy wypowiedzi jednego czy drugiego Pana, bo chce 
zabłysnąć przed wyborami to trzeba iść tą samą ścieżką i mówić o prawdzie.  
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – nie widzę 
winy po naszej stronie, bo Stowarzyszenie samo wyszło z inicjatywą. 
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – proponowałbym, żebyśmy te dwie sprawy 
zostawili, ktoś, wszyscy wiemy kto ewidentnie gra na niskich pobudkach, tam gdzie jest chory 
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człowiek, tam, gdzie są plany budowania hospicjum dla ludzi, którzy są w tragicznych 
sytuacjach, tam nie ma miejsca na politykę i na zabawę w piaskownicy. Tam nie ma również 
miejsca na mówienie, że coś, gdzieś się załatwia.  Polska Rzeczpospolita jest krajem, w którym 
się nie załatwia tylko trzeba aplikować i dostać środki, jeśli się na nie zasługuje.  
Myślę, że w najbliższym czasie będziemy mieli większy materiał do analizy tego, co stoi przed 
nami i nad tym się skupmy. Niestety dzisiaj ci, którzy wprowadzili w błąd mieszkańców sami 
sobie wystawili wizerunek. Szkoda.  
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję bardzo. Zdrowych i Spokojnych 
Świąt Wielkanocnych.  

 
 
Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Karol 

Matuszak zamknął obrady. 
 
 

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


