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Protokół Nr 67/18 

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

Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 08 sierpnia 2018 r. w godz. od 15:00 do 15:20 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie w przerwie sesji 

 

 

*** 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności. 

Nieobecni Radni: Bronisława Włodarczyk, Mariusz Małynicz, Marcin Zwierzyński oraz 

Mikołaj Szymczak. Spóźnił się radny Sławomir Wąsiewski.  

 

Komisja Budżetu i Rozwoju: 

1. Sławomir Wąsiewski     Przewodniczący Komisji 

2. Andrzej Szlachetka     Wiceprzewodniczący Komisji 

3. Teodor Józef Grobelny 

4. Walenty Kwaśniewski 

5. Stanisław Martuzalski 

6. Janina Nicke  

7. Jan Franciszek Szczerbań 

10. Julian Kazimierz Zegar 

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych: 

1. Karol Piotr Matuszak   Przewodniczący Komisji 

2. Ryszard Jacek   Wiceprzewodnicząca Komisji 

3. Mirosław Paweł Drzazga 

4. Mariusz Małynicz 

5. Stanisław Franciszek Martuzalski 

6. Mariusz Stolecki 

7. Mateusz Walczak 

 

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. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

Ad.pkt.1 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak - 

zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 
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uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 1 do protokołu.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - omówił projekt uchwały. 

 

Radny J. Zegar – chciałem wiedzieć o jaką karetkę chodzi, czy o tą o której kiedyś była mowa, 

o której prasa pisała, czy weszło coś nowego. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – ja się zastanawiam co pan Prezes zrobi z 

nadmiarem karetek, bo jedną załatwiał pan poseł, drugą pan Burmistrz a teraz dostajemy od 

Wojewody trzecią. Mam obawy, że garaży zabraknie w szpitalu. Poważnie mówiąc musimy 

mieć świadomość, że my tej karetki nie dostajemy. Dziwiłem się wypowiedziom, że burmistrz 

chce dofinansować szpital w formie zakupu karetki. Chciałem przypomnieć, że kwestia 

ratownictwa medycznego jest zadaniem rządowym. My dla dobra pacjentów, ludzi 

poszkodowanych dokładamy pieniądze ze środków powiatowych do zadania rządowego. 

Oczywiście musimy dołożyć i zakupić karetkę bo odnowiony tabor się przyda. Byłbym 

zadowolony gdyby Burmistrz Jarocina wyszedł z inicjatywą o zakupił sali operacyjnej w nowo 

wybudowanym obiekcie  bo to jest pomoc dla naszego szpitala.  

 

P. L. Mazurek, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – zostały 

zabezpieczone pieniądze w budżecie rządowym po 300 tys zł na karetkę w Jarocinie i 300 tys 

zł na karetkę w Kaliszu.  Natomiast Zarząd Szpitala był zobowiązany wystąpić z wnioskiem do 

Wojewody o środki i nastąpiła zmiana decyzji. Wojewoda przyzna środki samorządowi 

powiatowemu w Jarocinie, który w ramach udziału musi dopłacić 75 tys zł. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – w kwestii wyjaśnienia  w zapisie od Wojewody było 

60%, ale nie mniej niż 75 tys zł. Dolne widełki nas ograniczają. Wyjdziemy z inicjatywą do 

wójtów i burmistrzów ościennych samorządów by dołożyli się na wkład własny. Dzieląc na 

pięć samorządów byłoby po 15 tys zł. Nie wiadomo jaki będzie odzew, jednak wierzę, że 

wszystkie samorządy solidarnie złożą się na tą karetkę. 

 

Radny M. Walczak – czy ta kwota wystarczy, czy należałoby dołożyć więcej żeby ta karetka 

była lepiej wyposażona? Jak zabraknie kilka tysięcy na wyposażenie to może lepiej jeszcze 

dołożyć. Czy to jest mercedes wśród karetek? Chodzi o wyposażenie tej karetki. 

 

P. L. Mazurek, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - Zarząd Szpitala 

zrobił kilka zapytań do firm, które sprzedają specjalistyczne samochody. Mamy odpowiedź z 

firmy z Kutna. Jeżeli chodzi o samochód Ducato to kosztowałby 210 tys zł z niezłym 

wyposażeniem to możliwe, że zamknie się to kwotą 375 tys zł. Dziś wpłynęła oferta z Lubicza 

na Volswagena Crafter z podobnym wyposażeniem, ale droższy ok. 510 tys zł. Będziemy 

wybierali w miarę tanią z niezłym wyposażeniem. Jednak gdybyśmy chcieli z ekstra 

wyposażeniem to i 600 tys nie wystarczy.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – 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 6 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 
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wszyscy głosowali „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

 Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Zdrowia 

i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           
 Karol Matuszak 

 

Protokołowała: 

E. Wielińska 


