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Protokół Nr 78/18 

Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 29 sierpnia 2018 r. w godz. od 15:00 do 15:35 

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 radny Mariusz Małynicz, radny Andrzej 

Szlachetka oraz radny Mirosław Drzazga. 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności – 

stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju  

p. Sławomir Wąsiewski, 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 sprawozdaniu finansowym spółki pn. „ Szpital Powiatowy w Jarocinie” 

Sp. z o.o. za 2017 rok. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr LVII/377/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej województwu 

Wielkopolskiemu w latach 2018 - 2020. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2018 - 2030. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r. 

5. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt.1 

Informacja o sprawozdaniu finansowym spółki pn. „ Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. 

za 2017 rok. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

P. Leszek Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – sprawozdanie jest 

bardzo szczegółowe, różni się od tych lakonicznych sprawozdań z poprzednich lat. Wszystko, 

co było możliwe Państwu pokazałem. Przygotowujemy materiały na jutrzejszą sesję i pewnie 

niektóre pytania, które dzisiaj zadacie, jutro zostaną opracowane i odpowiemy w moim 

sprawozdaniu na sesji. Wszystkich Państwa najbardziej interesuje wynik finansowy, dla 

zarządzającego szpitalem wynik nie jest najważniejszą pozycją w działaniach. Wynik na koniec 

roku był 2,375 mln na minusie, w poprzednim roku 1,967 mln zł na minusie. Wynik za 2017 

rok jest gorszy, ale tylko cyfry świadczą, dla całego zarządu i pracujących w szpitalu wynik 

jest lepszy. Proszę spojrzeć na rachunek zysków i strat i tu z działalności w 2016 r. był minus 

687 tys. zł, natomiast za 2017 rok jest 1,442 mln zł, jest o 300 tys. zł na działalności ten wynik 

lepszy. Kilka słów udokumentowania, dlaczego ten wynik jest taki. Państwo wicie, 

niejednokrotnie na Komisjach i sesji byłem pytany o to, o sprzedaż budynku, słynnego 

„belwederka” za 700 tys. zł, sprzedanie studni za 500 tys. zł, wzięcie przez poprzedni zarząd z 
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Zuku za 100 tys. zł dzierżawy za dwa lata, to jest następne 100 tys. zł. Szpital został wpływów 

pozbawiony. Jakby to wszystko podsumować, to ten wynik i moje działania podjęte, 

oszczędnościowe, które przyniosły w poprzednim roku 1, 4 mln zł oszczędności spowodowało 

to, że ten wynik jest na poziomie 2,3 mln zł. Dodać poprzedniemu zarządowi to, co sprzedał to 

wynik robi się o ponad 1 mln zł gorszy od wyniku, który ja uzyskałem. Szpital był w ruinie, 

dam jeden przykład, intensywna terapia, jeden z najważniejszych oddziałów, gdzie ratujemy 

życie pacjentów niejednokrotnie, o czym jutro dyrektor medyczny powie, pięć łóżek, 6 pomp 

infuzyjnych, jedno urządzenie do monitorowania pracy serca przy jednym łóżku, a mamy 5 

łóżek. Przez rok czasu kupiłem 30 pomp infuzyjnych, że przy każdym łóżku są te pompy, 

dokupiłem jedną pompę infuzyjną do karetki pogotowia, bo była przenoszona z karetki do 

karetki. Przygotowanie oddziału wewnętrznego, żebyśmy mogli budować następne 100 tys. zł 

jutro Państwu wyliczę wszystkie pozycje, które musiałem podjąć, były kosztowne,  

W sierpniu przystąpienie szpitala, zmiana szefowej pielęgniarek, zmiana podejścia do 

prowadzenia szpitala, walka o to, żeby wystąpić o akredytację, powodowało to, że musiałem 

pewne urządzenia medyczne kupować, żeby przystąpić do akredytacji. To były kosztowne 

zakupy, które jutro pokaże. Na dzisiaj tyle mojej wypowiedzi. Państwo możecie pytać, co mi 

się uda dzisiaj odpowiedzieć to odpowiem, resztę odpowiedzi jutro na sesji  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski - czy są pytania?  

 

Radny M. Walczak - nie tyle pytania, tylko wniosek, bo wystąpiłem o wynik finansowy za 

ostatnie miesiące, do maja odebrałem. Czerwiec jakby dało radę, dyskusja będzie szczegółowa 

jutro. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski - po prezentacji będzie 

można się ustosunkować. 

 

Ad.pkt.2 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski - Zaopiniowanie 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/377/18 

Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

pomocy finansowej województwu Wielkopolskiemu w latach 2018 - 2020. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu –  jak Państwo pamiętacie, powiat jarociński przy udziale 

większej ilości samorządów terytorialnych przystąpił do finansowania tzw. poznańskiej kolei 

metropolitarnej. Umowa została podpisana, środki zostały zabezpieczone w budżetach oraz w 

Wieloletnich prognozach finansowych samorządów. Ostatnio otrzymaliśmy informację z 

urzędu marszałkowskiego, żeby zwiększyć udział finansowy w tym zadaniu w latach 

dofinansowania 2019 i 2020. Wg obliczeń przewiduje się, że jest konieczne zwiększenie o 5% 

kwot wydatków, na co zarząd powiatu wyraził zgodę. W związku z powyższym konieczne jest 

znowelizowanie uchwały o pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego, gdzie w 

roku 2019 przewiduje się kwotę 143 585 zł, a w roku 2020 146.859 zł. Środki będą pochodzić 

w budżecie powiatu z dochodów bieżących ponadplanowych. To nie są jakieś znaczące kwoty, 

po kilka tysięcy rocznie, będziemy w stanie sfinansować to zadanie, aby móc to zadanie 

realizować zwrócono się do wszystkich samorządów o zwiększenie tego udziału 

poszczególnych gmin i powiatów we współfinansowaniu kolei metropolitarnej.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – przechodzimy do 

głosowania.  
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W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

8 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad.pkt.3 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – 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 5 do protokołu.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w WPF. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – przechodzimy do 

głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

8 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad.pkt.4 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

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

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – w Magnuszewicach 

jeszcze most jest nieskończony, a środki już przenosimy. Wystarczy tych środków? 

 

P. T. Grobelny, Starosta – środków starczy, taki manewr był zrobiony, żebyśmy wykorzystali 

pełne środki z ministerstwa, należało zdjąć z mostu i przenieść na drogę Nosków – Góra. Gdyby 

po rozliczeniu pieniądze ministerialne nam zostały trzeba by je oddać. Było zapytanie czy 

możemy na inne zadanie przenieść i odpowiedzieli, że tak. Zawczasu już przenosimy, 

oczywiście most powstanie i zostanie zapłacony.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - byłem na spotkaniu z Ministrem Infrastruktury, 

który mówił, że jak byśmy się starali o „schetynówkę”, do tej pory było tak, że do grudnia 

danego roku musieliśmy się rozliczyć, a teraz będą niewygasające. W tej chwili te pieniądze 

nie przepadną.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję. 

Przechodzimy do głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

8 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 

wszyscy głosowali „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad.pkt.5 Sprawy bieżące. 

P. Leszek Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – Pan Przewodniczący 

wspomniał o pieniądzach z mostu na karetkę. Chciałem dopowiedzieć, że pieniądze 300 tys. zł 

z rezerwy budżetowej rządu, miały wpłynąć do szpitala bezpośrednio, ale są obawy rządowe, 

bo często są dofinansowywane jako spółki, a później się okazuje, że są spółkami prywatnymi, 

dlatego pieniądze idą do samorządów powiatowych. Byłem na sesji nadzwyczajnej, gdzie 

Państwo głosowaliście o dofinansowanie karetki w wysokości 75 tys. zł i jednogłośnie za tym. 

Bardzo dziękuję za taką postawę, bo jestem przekonany, że właściciel kupi ta karetkę do 

szpitala w Jarocinie, a nie gdzie indziej. Jest karetka jedna bardzo dobra, druga pójdzie na 

karetkę z dobrym wyposażeniem, ratownictwo będziemy mieli na wysokim poziomie. Jeszcze 

mamy 3 inne karetki, ale one są 12, 13 letnie. Zostawimy 2 karetki w systemie i 2 transportowe, 

bo utrzymanie też kosztuje.  

 

Radny M. Walczak - pamiętam jak Pan Prezes Jantas załatwiał to ratownicy woleli, żeby to 

był Sprinter… 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - trwa procedura przetargowa, miało być 

otwarcie ofert w piątek, ale z uwagi na bardzo dużą ilość pytań specjalistycznych dotyczących 

samych samochodów jak i wyposażenia, przesuniemy otwarcie ofert na przyszły tydzień. 

Rozumiem Oczekiwania ratowników, lekarzy, niestety ustawa zamówień publicznych mówi 

jasno i precyzyjnie, że trudno doprecyzować, żeby nie stanąć przed zarzutem, żeby się nie 

preferowało jakiejś firmy. Nie możemy sobie na to pozwolić. Te zapisy musza być na tyle 

obszerne, żeby wszystkie firmy chętne mogły skorzystać z oferty.  

 

 

 Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski zamknął obrady. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           
 Sławomir Wąsiewski 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 

 

  

  


