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Protokół nr LVIII/18 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 
odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r. w godz. od 15:30 do 17.30 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 

Ad. pkt. 1. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - otwieram obrady LVIII sesji Rady 

Powiatu Jarocińskiego. Witam radnych, władze powiatu, pracowników Starostwa, 

zaproszonych gości, jarocińskie media. Witam Panie i Panów Radnych oraz wszystkich 

zaproszonych gości. Listy obecności radnych i pracowników oraz zaproszonych gości stanowią 

załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do protokołu. Nieobecni radni: M. Małynicz. 

Stwierdzam wobec powyższego, że Rada jest władna do obradowania i podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

Wysoka Rado! 

Porządek obrad LVIII sesji Rady Powiatu został Państwu podany w zawiadomieniach 

o zwołaniu sesji.  

Informuję, że Zarząd Powiatu Jarocińskiego zwrócił się o wprowadzenie dwóch autopoprawek 

do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 – 2030 oraz do projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 

r. 

 

Ponadto wprowadzam do porządku obrad punkt dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie. 

 

Natomiast Zarząd zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego 

prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu 

elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska 

informatycznego „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” sp. z o. o. w sprzęt informatyczny i 

oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk 

informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia 

informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz 

stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. 

Powyższe projekty uchwał zostaną rozpatrzone jako punkty nr 7 i 8 a pozostałe zmienią 
numerację o 2. 

Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad?  

Dziękuję. 
Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad LVIII sesji Rady Powiatu. 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad LVII sesji Rady Powiatu. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LVII sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LVII 

sesji Rady Powiatu. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Jarocińskiego. 

6. Realizacja strategii rozwoju "Szpitala Powiatowego w Jarocinie" Sp. z o.o. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia 

Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego  

w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług:  

e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego 

„Szpitala Powiatowego w Jarocinie” sp. z o. o. w sprzęt informatyczny  

i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie 

środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 

leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami 

leczniczymi samorządu województwa”. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2018 - 2030 wraz z autopoprawkami. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok wraz  

z autopoprawkami. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Wnioski i oświadczenia radnych. 

13. Wolne głosy i wnioski. 

14. Komunikaty. 

15. Zakończenie obrad. 

 

Pan Starosta razem z Panem Przewodniczącym wręczyli nagrody za wybitne osiągniecia 

sportowe za rok 2017.  

 

Ad. pkt. 2. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - Protokół z LVII sesji Rady Powiatu był 

wyłożony do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady i Zarządu – p. 22 od dnia 23 

kwietnia 2018 r. w godzinach urzędowania. Do dnia sesji nie zostały do niego zgłoszone żadne 

poprawki i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z LVII sesji Rady Powiatu 

V kadencji.  

 

Ad. pkt. 3.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - „Sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu po LVII sesji Rady Powiatu” zostało zamieszczone w programie esesja. Czy ktoś  
z Państwa radnych pragnie zabrać głos w sprawie przedłożonego sprawozdania ? Nie widzę. 
 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński –przedstawię sprawozdanie z działalności Starosty  

w okresie międzysesyjnym. 5 kwietnia odbył się Marsz dla Autyzmu, organizowany przez 

Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie, Panie Dyrektorze Maćkowiak bardzo dziękujemy, 

wszyscy braliśmy udział, bardzo piękny gest w stronę tych niepełnosprawnych dzieci.  

5 kwietnia spotkanie z Panią Kucharzak wspólnie z Panem Wicestarostą i Panem Sekretarzem 

spotkaliśmy się z Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w sprawi 

zorganizowania Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w szkołach na terenie powiatu. 

Ustaliliśmy, że będziemy trenować mediatorów wśród uczniów i nauczycieli w naszych 

szkołach.  

6 kwietnia wziąłem udział wraz z Wicestarostą Panem Drzazgą w Kongresie Powiatów 

Polskich we Wrocławiu – tematem wiodącym były klasy i szkoły branżowe. Kongres odbył się 
z udziałem Minister Edukacji Pani Anny Zalewskiej oraz Panią Kurator Leszczyńską.  
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Obrady były owocne, dużo nowego będzie wprowadzone w szkołach branżowych.  

Będą bardziej znaczącymi szkołami. 

7 kwietnia odbyło się rozdanie nagród w Wieloboju Patriotycznym w Noskowie. Brałem udział 

i rozdałem nagrody z powiatu jarocińskiego. 

11 kwietnia odbyła się debata w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zorganizowanym przez 

Komendanta Wojewódzkiego Policji na temat bezpieczeństwa i tworzenia nowych 

posterunków lokalnych w terenie z udziałem naszego komendanta Rzepczyka.  

12 kwietnia mnie miła niespodzianka spotkała. Odbyło się głośne czytanie w Szkole 

Podstawowej w Kotlinie, gdzie Panie z klas trzecich zaprosiły mnie do głośnego czytania. 

Czytałem głośno bajkę. 
13 kwietnia przy udziale Pana Wicestarosty i Członka Zarządu Pana Martuzalskiego wzięliśmy 

udział w obchodach 78 rocznicy Zbrodni katyńskiej i II wywózki na Sybir Polaków. 

Uroczystości odbywały się w Poznaniu przy pomniku Sybiraków obok Zamku. 

20 – 21 kwietnia odbył się Turniej Klas Policyjnych. Na otwarciu prezentowałem powiat razem 

z Panem Wicestarostą. W trakcie Pan Zbigniew Kuzdżał, część turnieju odbywała się  
w Żerkowie.  

21 kwietnia – 55 lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Strzyżewku z udziałem Pana Jana 

Szczerbania Przewodniczącego Rady reprezentowaliśmy nasz powiat.  

23 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim odbywało się wręczenie w obecności naszych 

radnych wojewódzkich II nagrody w Wielkopolsce dla naszego Powiatowego Urzędu Pracy. 

Tutaj moje szczere gratulacje dla Pana Dyrektora, brawo dla Pana Dyrektora. Jesteśmy bardzo 

zadowoleni z wysiłków Pana Dyrektora jak i całej załogi. Pan Sekretarz pogratulował również 
na Powiatowej Radzie Rynku Pracy wczoraj. 

24 kwietnia odbyło się spotkanie sprawozdawcze za okres 4 lat Banku Spółdzielczego  

w Jarocinie. Bank Spółdzielczy w Jarocinie trzyma się dobrze, kondycja świetna, około 2 mln 

zł mają zysku, około 200 lub 150 tys. zł przeznaczają na fundusz kulturalno – oświatowy dla 

naszych organizacji w powiecie. 

Wczoraj również w Poznaniu odbyły się Dni Pracy Organicznej i u Podstaw. Odbyło się 
złożenie kwiatów pod pomnikiem Marcinkowskiego, a w hotelu Bazar, gdzie Paderewski 

ogłosił powstanie, tam odbyło się wręczenie nagród: „Wawrzyn Pracy Organicznej”.  

Miła niespodzianka, nasz mieszkaniec, nasz przedsiębiorca, Pan Tomasz Klauza zdobył jeden 

z 6 wawrzynów Pracy Organicznej i tym razem w kategorii praca na rzecz wspólnot lokalnych.  

Ponadto zakończyła się Kwalifikacja Wojskowa w naszym powiecie, bardzo sprawnie 

przebiegła dzięki Panu Butlańskiemu i Panu Romanowi Król, który też się tym zajmował. 

Otrzymaliśmy także środki na drzewa miododajne, lipy, które będziemy sadzić jesienią  
po wybudowaniu naszych 4 dróg, w 4 gminach, żeby nie uschły przez lato. 

 

Ad. pkt. 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych  

po LVII sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - spotkałem się z mieszkańcami Kotlina 

jak i gminy Jaraczewo, cytuję: „za cudowny dom Marii Kaczyńskiej w Kotlinie”, gratulowano 

nam za wybór imienia. Ta skromna kobieta, to był sukces wszystkich nas radnych, dziękuję, że 

wtedy jednogłośnie uchwaliliśmy, że dom będzie się tak nazywał. Jeszcze raz dziękuję za Marię 
Kaczyńską, ludzie przychodzą. Za trud, który włożyliśmy razem Mirek, Zbyszek i wtedy 

Mikołaj, który był Starostą i z innymi radnymi, że to się nazywa domem w Kotlinie, dzisiaj 

zbieramy laury, gdyby zarząd wtedy nie podpisał to byśmy dzisiaj nie mieli nic.  

Mamy dom, z którego możemy być dumni, to jest wizytówka Kotlina. Druga rzecz tak jak Pan 

Starostwa wspomniał byliśmy w Strzyżewku w „Koło Gospodyń Wiejskich”, piękna 

uroczystość, 55 lat, słuchaliśmy, mam 52 lata, ile wspomnień a co dopiero 55 lat, że im się chce 

dlatego to jest, wychodzą do innych.  
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Radny L. Bajda - 17 kwietnia uczestniczyłem , w Kaliszu, przepiękna impreza, w Ratuszu 

obecny prezydent i osoby zainteresowane. W trakcie okresu między sesyjnymi 4 interwencje, 

rozmowy są w toku, odpowiedź pisemną, jedna do wyjaśnienia, dotyczy miejscowość Żerków.  

 

Ad. pkt. 5.  

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – przedstawił 

ocenę zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Jarocińskiego. Informacja stanowi załącznik  

nr 5 do protokołu. 

Rada przyjęła informację.  
 

Ad. pkt. 6. Realizacja strategii rozwoju "Szpitala Powiatowego w Jarocinie" Sp. z o.o. 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – przedstawił realizację 
strategii rozwoju "Szpitala Powiatowego w Jarocinie" Sp. z o.o. Informacja stanowi załącznik 

nr 6 do protokołu. 

Chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach, o jednej bardzo smutnej rzeczy, która wydarzyła się 
w Cerekwicy Starej, ale chce zwrócić uwagę na to, że lekarze i personel szpitala jarocińskiego 

spisali się doskonale, chciałbym zwrócić uwagę na współpracę tych dwóch powiatowych 

szpitali. Szpital Powiatowy w Jarocinie pierwszego stopnia referencji, szpital Powiatowy  

w Ostrowie Wlkp. drugiego stopnia i potrafiliśmy to wszystko zgrać, pacjentka bardzo ciężko 

ranna, naszą karetką jechała do Ostrowa, tam już wszyscy czekali, natychmiast została poddana 

leczeniu. Noworodek natomiast, który urodził się w bardzo trudnym stanie, przyjechała karetka 

z Ostrowa. Można współpracować i z tym szpitalem współpracujemy bardzo dobrze, bo  

i pogotowie lotnicze przylatujące na moje wezwanie i lekarza dyżurującego i decyzja czy  

ta osoba jest wieziona helikopterem do Ostrowa czy na przykład do Wrocławia.  

My potem dzielimy się kosztami z tym szpitalem. Współpraca może być i współpracujemy 

bardzo dobrze.   

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – na wczorajszej Komisji padło wiele pytań  

i wątpliwości, które zostały w części rozwiane podczas mojej dzisiejszej wizyty u Pana 

Wojewody. Przygotowujemy się do tego, żeby szpital mógł pozyskiwać środki, bo realizacje 

tej strategii, którą przedstawiał Pan prezes to jest to co jest w toku. Natomiast to co stoi przed 

nami to jest wyznanie, za czym stoi brak środków, żeby móc aplikować o środki zewnętrzne 

musimy uzyska tzw. instrument oceny wniosków inwestycyjnych tzw. Jowisz.  

Szanowni państwo po przedstawieniu naszej koncepcji ostatniego trzeciego etapu dostosowania 

szpitala, o czym Pan Prezes raczył wspomnieć, bardzo wysoko została oceniona propozycja, 

umiejscowienie w naszym szpitalu lekarza POZ. Chłodnym okiem został oceniony nasz 

materiał, natomiast kierunek gabinetów specjalistycznych został oceniony bardzo wysoko, 

jeden z naszych motorów, który uzupełni tą lukę finansową, o której mówił Pan Prezes. 

Wczoraj podzieliłem się takim wnioskiem z lat kilkudziesięciu, bez względu na opcje, 

ministrami kultury, edukacji, zdrowia zostają nie z pierwszych szeregów, w tym widzę słabość 
tego, że te trzy ważne sektory są nadal niedoszacowane. Prawda jest taka, że dzisiaj, o czym 

mówił pan prezes jest wynikiem w dużej części decyzji politycznych na poziomie rządowym 

za którym nie idą środki. Przypominam ustawę tzw. 203, gdzie podjęto decyzje o podwyżkach 

dla pielęgniarek, za którą nie poszły środki. Dzisiaj jesteśmy dokładnie w takiej samej sytuacji. 

Nie możemy płakać nad rozlanym mlekiem, dlatego nasze działania idą w kierunku, aby 

uzupełnić tą lukę, którą Zarząd, Radę, Radni spowodowała. Propozycja o powołaniu w szpitalu 

lekarza POZ, okazuje się w mojej ocenie bardzo dobra. Mam nadzieję że dzięki temu uda nam 

się uzyskać pozytywną opinie tzw. Jowisza. Będzie to element decydujący o ubieganie się  
o pozyskanie środków na niebagatelną kwotę 8,5 mln zł, która jest we wniosku, który został 

złożony przez szpital do działania 9,2 w ramach rewitalizacji. Jest to w tym obszarze w mojej 
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ocenie jedyna szansa, żebyśmy mogli dokończyć zrealizować dostosowanie szpitala i wtedy 

Droga Bronisławo jak zakończymy wziąć się za inne projekty, które powinny w naszej 

znowelizowanej strategii się pojawić.  Również rozbudowa miejsc pod gabinety 

specjalistyczne, hospicjum, powiem wam szczerze, że po wczorajszej dyskusji na komisji 

poczułem ból w sercu, bo mówimy o budowaniu hospicjum, które jest praktycznie naszą 
porażką jako społeczeństwa. Nie wyobrażam sobie, żebym mógł oddać ojca do hospicjum, 

często spotykamy się z sytuacjami, kiedy osoby najbliższe chwilę po tym jak zaczynają się 
problemy, umywają miejsca, żeby mieć lżej, głos mi się łamie, bo to jest nieludzkie, 

niehumanitarne. Pochodzę z pokolenia kiedy od dziecka do śmierci opiekowano się swoimi 

bliźnimi. Oczywiście będziemy realizować hospicjum, bo my nie zmienimy społeczeństwa, ale 

jest to bardzo w mojej ocenie zły kierunek. Wczoraj mówiłem o bulwersujących informacjach, 

które do mnie dotarły, żeby zrealizować zadania, które stoją przed naszą spółką, żeby 

zrealizować strategię, zrealizować ambitne zadania inwestycje potrzebne są środki.  

Szanowni Państwo niecałe dwa tygodnie temu miałem możliwość spotkania się z jednym  

z ważniejszych tzw. baronów ziemi jarocińskiej. Podczas rozmowy przyjacielskiej, bo ja też 
tam mam znajomych i przyjaciół usłyszałem informację, która dała mi asumpt do analizy  

i zbadania tego ciekawego tematu. Po tej informacji udałem się do zarządu spółki, w trakcie 

rozmowy z Panem Prezesem dowiedziałem się, że nasza spółka „Szpital Powiatowy  

w Jarocinie” miesięcznie korzysta z usług pralniczych ZGO Nova niecałą tonę 0,1 tony  

i to kosztuje spółkę 40 tys. zł Przekonywali Państwa radnych, poprzedni zarząd, poprzedni 

Starosta, że to jest korzystne dla nas, bo ta spółka jest dla nas kulą u nogi, że to jest jedyne 

wyjście, żeby zmniejszyć koszty. To o czym nie mówiłem na początku, byłem przekonany, że 

te usługi są nadal w spółce. Plan, który wspólnie przygotowywaliśmy z Panem Prezesem  

na rozwój szpitala miał m.in. opierać się na rozwoju usług na zewnątrz.  

Usług m.in. pralniczych, ale również laboratorium, usług w zakresie medycyny, którą można 

komercyjnie przeprowadzać w szpitalu, niekoniecznie spółka, która korzysta ze środków 

publicznych poprzez kontakt czy ryczałt z NFZ, natomiast jej spółka córka mogłaby tego typu 

działalność prowadzić i z tego czerpać korzyści finansowe i idąc dalej uzupełniać tą lukę 
finansową o której mówił Pan Prezes. Dowiedziałem się o skali tego nierentownej części 

działalności szpitala w poprzednich latach, jak przekonywano nas, że tam są ogromne nakłady 

potrzebne na tzw. pralnice. Szanowni Państwo przyjąłem, że 40 tys. zł to jest tona miesięcznie 

wg informacji, które otrzymałem o ile są one prawdziwe, a wczoraj potwierdziła następna osoba 

z grona ziemi jarocińskiej to jest 30 ton. Miesięczny przychód tej firmy z tego tytułu to jest 1, 

2 ml zł, 12 miesięcy to jest rocznie 14 mln zł, zakładając, że takie usługi w takiej wysokości 

będą. Potencjał tej spółki, która jest na naszym terenie to jest 14,4 mln zł.  Jeżeli faktycznie tak 

jest to pytanie dla Was, którzy mieliście wpływ na to, żeby wprowadzić, pozbawić naszą spółkę 
możliwości rozwojowych, żebyśmy my jako radni nie musieli uzupełniać środków  

na inwestycje z pieniędzy samorządowych. Ta spółka przy takim założeniu, ona bardzo dobrze 

dałaby sobie radę. W roku 2010, kiedy przekształcaliśmy SP ZOZ w spółkę przy tego typu 

działalności będzie możliwość rozwoju naszego szpitala. Ktoś powie zakładałeś, to pytanie 

dlaczego się w innych spółkach udaje a nie w Jarocinie? Pytam się, dlaczego ograbiono spółkę 
szpitalną z możliwości rozwojowych, dotyczących nieruchomości, dotyczących studni, kiedy 

dzisiaj akredytacja, o której mówił Pan Prezes wisi na włosku, bo szpital powinien wykazać się 
dodatkowym źródłem pozyskiwania wody. To są pytania dla Was, wiecie jaki miałem stosunek 

cały czas odnośnie tego co się działo w szpitalu, ale przecież na litość boską szczególnie radni 

z ziemi jarocińskiej akceptowali to. Dzisiaj jedna z osób, która była w zarządzie Powiatu 

Jarocińskiego dzisiaj jest prezesem ZGO Nova. Wtedy jako Członek Zarządu akceptowała  

tą nierentowną działalność, dzisiaj pokazuje Panu Jantasowi, że był do niczego menadżerem. 

Pytanie dlaczego? Czy to nie jest podobny przykład jak historycznie KANBUD, który również 
nie mógł jak to mówią w Wielkopolsce „utorgać” a dzień po przekształceniu i wyjściu  
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ze struktury samorządowej jako spółka córka stał się bardzo prężną firmą, która funkcjonuje do 

dzisiaj jako tygrys przedsiębiorczości, w tym zakresie to nie do mnie należy ocena, bo zajmują 
się tym odpowiednie instytucje.  Pokazuję, że my jako samorząd dopuściliśmy do tego, że dziś 
mamy duży problem, Prezes ma duży problem, a my mamy problem inwestycyjny, żeby 

zrealizować zadania, które są określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.  

Szanowni Państwo nic więcej do dodania, bo tutaj należy wyciągać wnioski i zastanowić się 
czy osoby, które już dzisiaj nie córki spółki gminnej chciałem Państwa poinformować, bo od 

12 grudnia zgodnie z ostatnim wpisem do KRS ta spółka 4800 udziałów na 4000 spółek 

gminnych JFPK i ZGO, większościowy udział należy do Eko-Dbaj, kiedyś spółki zależnej 

gminnej, dzisiaj prywatnej. Nie słyszałem w mediach informacji o zmianach własnościowych 

na majątku gminy, bo to jest majątek gminy, mimo, że spółka była zależna. Mało tego osoby 

które dzisiaj czerpią korzyści, a jeszcze niedawno gardłowały w interesie szpitala, czy te ich 

słowa dzisiaj nie widzimy w innym świetle. Panie Starosto, Panie Przewodniczący moim 

obowiązkiem było przedstawienie tej informacji, oczywiście dzisiaj ktoś powie, że nie ma 

możliwości zweryfikowania tej informacji. Mogłem się oprzeć tylko na informacjach, które 

otrzymałem od osób w mojej ocenie dobrze poinformowanych, bo z tego środowiska.  

Na potwierdzenie tego mogę Państwu powiedzieć, że jedna z osób współzarządzających spółką 
poinformowała mnie czas jakiś temu, że ta spółka będzie w naszym obiekcie z dwa lata, bo 

później z uwagi na to, że rynek będzie za mały będą musieli się stamtąd wynieść i nową 
lokalizacje znaleźć.  Na plecach szpitala, dzięki kwocie która jest jakby, bo rocznie szpital Panie 

Prezesie ile na pranie przeznacza? 480 tys. zł.  To jest tona, którą płaci szpital, 40 tys. zł, czyli 

przychód. Chyba Pan to rozumie Panie Karolu, oczywiście to jest przychód. Tyle płaci szpital 

za 900 kg, nie tonę. Natomiast ja nie wiem jaka jest struktura kosztów w tej firmie.  

Tyle z przetargu wyszło.  Serce może nam krwawić, tak zakładaliśmy z Prezesem, że w tym 

kierunku będziemy tą spółkę też rozwijać. Wyobraźcie sobie nawet przy strukturze kosztów 

szpitala, który ma nienaturalną strukturę kosztów, bo tam jest około 80%. Ja daję nawet 10% 

to są koszty spółki, to 4,5 mln zł mamy na zagospodarowanie. Pytanie, co z tego by można było 

zrobić?  

 

Radny K. Matuszak – koszt prania 900 kg to jest 40 tys. zł? Miesięcznie?  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – tak. Taki jest przerób na dzień dzisiejszy. 

Pralnica kosztuje około ..a mówiono, że to jest nieopłacalny biznes.  

 

P. J. Krawiec, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie – kwota, którą płaci DPS to 

jest 3, 60 zł, czyli tona to jest 3,6 tys. zł.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – jak zwał tak zwał. Od początku 

zauważyłem jedną rzecz i to co powiedziałem wczoraj na Komisji Budżetu do tej pory szpital 

nie miał gospodarza. Ilekroć wizytowałem szpital to prezes jest w Poznaniu.   

Jako odpowiedzialny radny za wtedy nam podległy szpital, nieobecność gospodarza.  

Druga rzecz my bierzemy odpowiedzialność dopiero od stycznia, kiedy nową koalicje 

zawarliśmy, patrzcie w jednym momencie, do tej pory szpitala już by nie było. Jakbyśmy weszli 

jako tamta koalicja w program Ziemi jarocińskiej budowy obwodnicy za 20 parę milionów, to 

gdzie my jesteśmy? to nasz szpital musielibyśmy sprzedać, bo byśmy fizycznie nie mieli 

złotówki. Ja to tłumaczę, teraz sytuacja jest inna, teraz widzę, że szpital ma gospodarza, bo Pan 

Prezes Mazurek doskonale to robi, wizytuje, jeździ, monitoruje. Tak samo Pan Stanisław żyje 

tym szpitalem, co widzimy po jego wypowiedziach, a po trzecie jak ktoś nie wie jak to jest 

walczyć o jakieś dobra to 12 lat walczyłem o kaplicę w szpitalu. Będzie, będzie przez 12 lat, 

teraz będzie. Biskup przyjedzie, poświęci, będzie. Do tej pory czy szpital jest przystosowany 
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do warunków ministerialnych? Oczywiście już to miało być w 2016 rok, pytałem, a jak 

jesteśmy gotowi, zdążymy. Nie zdążyliśmy. W międzyczasie to, co Stanisław radny 

powiedział, studnie sprzedano, grunty sprzedano, gdyby to zostało na koncie, to by było inaczej. 

Dlatego tłumaczę, że cieszę się, że ten szpital, ja teraz biorę odpowiedzialność, nasza spółka. 

Nasza koalicja, my to dźwigniemy. Potrzebujemy jeszcze dobre 3, 4 lata i wyjdziemy, bo ja 

wierzę w tych ludzi.   

 

Radny K. Matuszak – wszystko dobrze Panie Przewodniczący to co Pan mówi, tylko trzeba 

to wyjaśnić tą zasadniczą różnicę, bo skoro DPS ma 3,6 zł za pranie kg bielizny, to wychodzi 

za tonę 3, 6 tys. zł. To jeżeli szpital płaci 40 tys. zł to znaczy, że to jest niegospodarność  
po stronie szpitala tak? 40 tys. zł a 4 tys. zł to jest 36 tys. zł różnicy. Zejdźmy na ziemię.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – poczekaj Karol. Co to za rozmowy? 

Krzyki to są. Zadałeś pytanie, że trzeba to wyprostować, więc poczekaj Julek. Poczekaj chwilę. 
Zaraz to się poukłada i jeżeli faktycznie to się machnął Stanisław i co mi wielce.  

Gdzie byłeś Mateusz jak studnię sprzedał Twój kolega? Nawet nie wiedziałeś że sprzedał.  

 

Radny J. Zegar – Panie Przewodniczący uważam, że za 40 tys. zł jestem w stanie kupić dla 

szpitala nowe z hurtowni. Orientacyjnie jak pościel w sklepie kosztuje, 30, 40 zł a ile to waży? 

Za 40 tys. zł to więcej kupię niż tonę tej pościeli. Nie wprowadzajmy państwa i wszystkich  

w błąd jak się czegoś nie wie. Panie Przewodniczący Pan nie może powiedzieć w ten sposób, 

że Ziemia Jarocińska chciała zrobić za 20 mln zł obwodnicę. Zrobiłaby to jakby pozyskała 

pieniądze z innych, a nie ze szpitala, znowu Pan w błąd wprowadza i proszę nie kłamać tylko 

mówić prawdę. Ta droga by była robiona, gdybyśmy pozyskali pieniądze z Unii Europejskiej 

czy z innych dotacji, w inny sposób nie byłaby robiona. Uważam, że wtedy tak by wyszło jak 

te nasze wiadukty co zrobiliśmy, że gdyby gmina nam dołożyła to byśmy mieli zwrot pieniędzy. 

Gmina nam 500 tys. zł nie dała, dlatego musieliśmy je wyłożyć. Mówmy prawdę, a nie róbmy 

dodatkowej atmosfery, podpuszczania siebie, ludzi co tam siedzą, robimy zamęt.  
Rada taka poważna, a robimy taki zamęt. Półtora godziny słuchamy czy godzinę i wszystko 

jest zamęt za przeproszeniem. Mówmy prawdę, nic więcej nie mówmy i bądźmy normalnymi 

ludźmi, bo po to nas ludzie wybrali, a nie po to, żebyśmy robili zamęt wokół siebie i już się 
szykowali na wybory. Prosiłbym zakończyć już tą dyskusję.  
 

Radna B. Włodarczyk – do tych problemów które były przed chwilą poruszane nie będę się 
odnosiła, bo uważam, że to są rzeczy do sprawdzenia i do wyjaśnienia, do korekty.  

Natomiast Panie Prezesie Mazurek, gro z nas na komisji budżetowej i zdrowia było  

i ja w trakcie tej komisji odniosłam się do faktu jaki miał miejsce w Cerekwicy.  

I w tym momencie w trakcie trwania dwóch komisji prosiłam, aby do lekarzy zarówno 

jarocińskich, dopowiedziała potem Pani radna Nicke, żeby podziękować całym zespołom 

jarocińskim i ostrowskim za to co uczynili nazywając, bo wielu z nas widziało w TVN nagrany 

film dotyczący tej sprawy, gdzie było powiedziane, że to jest cud że uratowano te osoby. 

Wczoraj powiedziałam, że tam gdzie mamy odpowiednie sprawy, które należy krytykować, 
uwypuklić, zniwelować tam to trzeba robić, ale jeżeli mamy takie sprawy, które dotyczą choćby 

tej tragedii trzeba tym ludziom podziękować. To jest jedna sprawa. Myślę, że w imieniu 

wszystkich nas radnych, w imieniu Pana Starosty i pozostałych proszę, żeby pan na ręce zespołu 

lekarskiego i ratowników przekazał podziękowania zarówno jarocińskim lekarzom jak  

i ostrowskim. Z tego co Pan Prezes przedstawił dzisiaj z tej strategii jaką nam rysujecie 

chciałam podziękować za to, że był faktycznie mój wniosek , prosiłam o to żeby zając się 
sprawa diabetologii. Trafiłam na bardzo dobry grunt, na grunt koleżanki i kolegów bez wyjątku 

na barwy nasze, które nas przywiodły jako radnych, wszyscy byliśmy za tym, żebyśmy punkt 
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diabetologiczny, bo trzeba było od czegoś zacząć. Wczoraj Pan starosta Martuzalski 

wspominał, że rozmawiał z panią doktor, że tych wizyt jest ponad 1600. Mogę tylko 

powiedzieć, że kiedyś czekałam w kolejce i okazało się, że były osoby z powiatu 

krotoszyńskiego, które tutaj przyjechały i stwierdziły, że jednak waga i sposób rozmowy  

z panią dr jest zupełnie inny jak w innych punktach. Podawały nawet w jakich punktach, ale 

nie będę tego publikować. Cieszy mnie to, że w dzisiejszym Pana wystąpieniu Pan podkreślił, 
że będzie Pan w dalszym ciągu pilnował tej sprawy w drugiej połowie roku.  

Myślę, że o następnej sprawie też należy powiedzieć, o paliatywnie, wszyscy zagłosowaliśmy 

za tym, żeby zwiększyć fundusz na sprawy paliatywu. Myślę, że ta sprawa też będzie 

kontynuowane i to są rzeczy, które u nas w Jarocinie były, a w szpitalach w okolicach takie 

oddziały paliatywne są, to nie jest nowość.  Do jednej sprawy chciałam się odnieść, bo o tym 

mówiłam już od roku, mianowicie o hospicjum. Pan Stanisław w trakcie swego wystąpienia 

powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby swoich najbliższych oddać do hospicjum.  

Kochani to jest prawda, ale są sytuacje, gdzie nawet gdybyś pomóc to nie jesteś w stanie  

i w związku z powyższym takie hospicja są budowane. Może powiem, że z racji tejże, że jestem 

jakby na chorobowym, byłam , śledzę co się dzieje w telewizji i między innymi o budowaniu 

hospicjum na Podlesiu, gdzie jest 4 czy 3 lekarzy, którzy jeżdżą od domu do domu, ale chcą 
wybudować hospicjum jedno stałe. Tez mam świadomość, ile kosztuje wybudowanie 

hospicjum to jest około 16 mln zł. Mam też świadomość, a zwłaszcza wczoraj po wystąpieniu 

Pana Martuzalskiego, który stwierdził, że w 2006 roku starosta pilski rozpoczął działania, a  

w tym roku ewentualnie będzie przekazanie tego hospicjum. Ile lat trwało żeby dokończyć  
ta inwestycję. W związku z powyższym wczoraj na komisji zdrowia padł wniosek i myślę, że 

to się skończy, żeby poprosić zarząd stowarzyszenia do budowy nowego byłego szpitala, który 

dysponuje jakimiś funduszami i gruntami i z komisją zdrowia, żebyśmy usiedli i porozmawiali. 

Od czegoś trzeba zacząć. Przynajmniej ta Rada pozostawi tę sprawę następcom, jeżeli coś się 
zacznie to mam nadzieję że choćby po 12 latach będzie dokończone.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – do tego szpitala Pani Radna Włodarczyk 

mam notatkę przed sobą. Miałem ją później odczytać, ale w tym momencie jest właściwa.  

26 marca 2018 r. w szpitalu powiatowym w Jarocinie odbyło się spotkanie zarządu 

Stowarzyszenia Budowy Szpitala z Panem Starostą Teodorem Grobelnym, z Panem 

Wicestarostą Mirosławem Drzazgą oraz prezesem Spółki Panem Leszkiem mazurkiem. 

Dotyczyło współpracy stowarzyszenia z Zarządem Szpitala w celu przekazania posiadanego 

majątku i pieniędzy, które zebrano na cele budowy nowego szpitala. Zarząd Stowarzyszeni, a 

wiec Pan Jacek Olbiński, Pani Jadwiga Pieńczewska oraz Pani Liliana Waliszka stwierdzili, że 

po uzyskaniu zgody przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przekażą majątek  

na utworzenie hospicjum w Jarocinie. Mają propozycję, żeby to było w miejscu dawnego 

pogotowia ratunkowego. Prezes Szpitala poinformował, że termin rozpoczęcia tej inwestycji  

to rok 2020. Tak jak mówiłem potrzebujemy, 3 4 lata.  Mamy wyznaczony cel, tym celem jest 

oprócz rozbudowy, żeby ją dokończyć, drugi cel Pani Radna jesteśmy potrzebni w następnej 

kadencji żeby hospicjum było.  Myślę, że w tym zespole uda nam się to uczynić.  
W tym momencie, bo Pani Radna Włodarczyk wspomniała o ofiarach z Cerekwicy.  

Odczytał podziękowania dla radnych powiatowych oraz pracowników Starostwa Powiatowego 

w Jarocinie za pomoc finansową. 
 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – w tej prezentacji być może są nieścisłości. 

Natomiast chcę zwrócić Państwu uwagę, że przekonywano nas o nieefektywności takie 

działalności. Każda złotówka dla naszej spółki czy to by było 7 mln czy 700 tys. zł zysku  

ma kapitalne znaczenie. Pokazuję to, że nie pozwolono nam czy spółce posiadać swojej 

działalności. Panie Przewodniczący, Panie Starosto chciałem podkreślić, to z czym się 
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spotykamy dzisiaj, po to, żeby szpital powiatowy w Jarocinie był dobrym i dobrze 

postrzeganym jest potrzebny zgrany zespół. Przez lata podkreślane było w trakcie prac Rady 

Powiatu, że personel się nie integruje, nie utożsamia się ze szpitalem. Szanowni Państwo  

w mojej ocenie i nie tylko w mojej ocenie to się zmienia. Dzisiaj zaczął w jarocińskim szpitalu 

tworzyć się zespół. Sam mogę z tego miejsca powiedzieć, że osoby zaangażowane w prace 

inwestycyjne są tak zaangażowana, że życzyłbym każdemu tak zdeterminowanych ludzi, 

którzy pracują bez względu na uposażenie. Dotyczy to nie tylko inwestycji, ale także kadry 

lekarskiej i średniego personelu. Osoby, które mogły w ostatnim okresie w szpitalu przebywać 
chyba potwierdzą tą opinię. To jest chyba w mojej ocenie główny cel każdej strategii, żeby nasz 

szpital był przede wszystkim dobry, aby nie tylko w takich tragicznych sytuacjach jak 

wspominaliśmy o Cerekwicy.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – uważam, że dość już na temat szpitala, 

wczoraj też było dużo dyskusji i czasu na Komisji Budżetu. Dziękuję Panie Prezesie  

za dokładne wyjaśnienie, za wskazanie drogi którą mamy kroczyć. W tym momencie ogłaszam 

przerwę, w której odbędzie się Komisja Edukacji i Kultury.    

 

Po przerwie 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – wznawiam obrady LVIII/18 sesji Rady 

Powiatu Jarocińskiego. Obecnych jest 16 radnych. Stwierdzam wobec powyższego, że Rada 

jest władna do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad. pkt. 7.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. 

Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. 
Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki! 

Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. 

Wszyscy głosowali „za”. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta 

jednogłośnie. 

 

Nieobecni radni: Mariusz Małynicz, Mikołaj Szymczak, Mateusz Walczak. 

 
LVIII/384/18 

 

 

Ad. pkt. 8.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa 

Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego 

na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie 

środowiska informatycznego „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” sp. z o. o. w sprzęt 
informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. 

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich 

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami 

leczniczymi samorządu województwa”. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Proszę o opinię Komisji. 
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P. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja 

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Radny Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu 

i Rozwoju również pozytywnie zaakceptowała procedowany projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuje. Przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny?  

Kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

Nieobecni radni: Mariusz Małynicz, Mikołaj Szymczak, Mateusz Walczak. 

 
LVIII/385/18 

 

 

 

Ad. pkt. 9.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030 wraz z autopoprawkami. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji 

elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały omówiony szeroko został podczas 

posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju. 

Proszę o opinię Komisji. 

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji 

i Kultury na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały wraz 

z autopoprawkami.  

 

Radny K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu 

i Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały wraz 

z autopoprawkami.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuje. Przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny?  

Kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

Nieobecni radni: Mariusz Małynicz, Mikołaj Szymczak, Mateusz Walczak. 

 
LVIII/386/18 

 

 

Ad. pkt. 10.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok wraz z autopoprawkami. 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji 

elektronicznej w systemie e-sesja. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę o opinie 

Komisji.  

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji 

i Kultury na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały wraz 

z autopoprawkami.  

 

Radny K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu 

i Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały wraz 

z autopoprawkami.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuje. Przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny?  

Kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

Nieobecni radni: Mariusz Małynicz, Mikołaj Szymczak, Mateusz Walczak. 

 
LVIII/387/18 

 

 

Ad. pkt. 11. Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – czy w dniu dzisiejszym ktoś złoży 

interpelację? Proszę Pan Leszek Bajda. 

 

Radny L. Bajda – złożył interpelacje w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze 

powiatowej ul. Kolejowej w Witaszycach. Interpelacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 12.  

Wnioski i oświadczenia radnych.  

Nie ma. 

 

Ad. pkt. 13.Wolne głosy i wnioski. 

Nie ma 

 

Ad. pkt. 14. Komunikaty. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przed nami tzw. długi weekend. 1 maja 

święto pracy, 3 maja Konstytucji 3 maja, w miarę możliwości zapraszam Państwa do 

uczestniczenia w uroczystościach lokalnych, bo na pewno takie będą. Przygotujmy się, żeby na 

przyszłą sesję powołamy Komisję Statutową, żeby ona była jak nowa Rada powstanie, żeby 

wtedy już było wszystko gotowe.   
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Ad. pkt. 15.Zakończenie obrad. 

 

J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 

obrady LVIII Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 17.30. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
Protokołowała :  

 

Agnieszka Przymusińska 

  

  


