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Protokół Nr 70/18 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 25 września 2018 r. w godz. od 14:00 do 15:25 

w Starostwie Powiatowym w Jarocinie 

 

 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny Pan Radny Mariusz Małynicz. 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności – 

stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 

p. Karol Matuszak, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji i zaproszonych 

gości. Stwierdził, że Komisja może podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowuje 

quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco: 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Stan bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu w roku 2018, z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa na drogach publicznych. 

2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku w zakresie działania 

komisji. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie Statutu 

Powiatu Jarocińskiego. 

4. 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. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r. 

6. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt.1. Stan bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu w roku 2018, z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa na drogach publicznych. 

 

P. K. Cieślak, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie - 

przedstawił informację o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu w roku 2018 rok 

- uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Informacja stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu.  

 

Marcin Pierzchalski, Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie - przedstawił informację  

o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu w roku 2018 rok - uwzględniając stan 

bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję za przedstawienie informacji. Dzisiaj 

mówimy w szczególności o bezpieczeństwie na drogach. Przy każdej okazji mówię o tej mojej 

Golinie, o dużych ilościach obcokrajowców. Rok temu mówiłem i jeszcze nie było burd, teraz 

już są pierwsze burdy, jest pijaństwo w nocy, tak to wygląda. Był wypadek samochodowy, 

Ukraińcy w płot wjechali. Taka prośba, żebyście Państwo monitorowali, bo jest tych ludzi coraz 

więcej, za chwilę uruchomi się drugi duży zakład, podejrzewam, że tez oparty na sile roboczej 

ze wschodu. Nic do nich nie mam jako do obcokrajowców, ale są to obcy ludzie, obce 

środowisko, słychać, że po nocach wódeczka leje się strumieniami. Za chwilę będą burdy, bo 

pójdą nasi i tak to wygląda.   

 

Marcin Pierzchalski, Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie – odnośnie tych wyścigów  

z tego, co pamiętam był rozliczony sprawca, aczkolwiek ma Pan rację, że ze względu na ilość 

osób zwłaszcza narodowości Ukraińskiej jest to pewnego rodzaju problem, bo u nich 

mentalność jest inna niż u nas. Piją alkohol, inna kultura, na wschodzie byłem kilka razy.  

Z nimi rzeczywiście będzie pewien problem, zaczną się problemy natury kryminalnej.  

Sygnały mamy, z całego województwa, Ukraińców będzie coraz więcej. Mamy to na 

względzie. 

 

Ad.pkt.2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku w zakresie działania 

komisji. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił informację o realizacji budżetu powiatu  

za I półrocze 2018 roku w zakresie działania komisji. Informacja stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

Ad.pkt.3.   

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu.  

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – wszyscy wiemy, że od początku wakacji 

pracujemy nad nowym statutem powiatu jarocińskiego. Jest to statut, nad którym będą 

pracować nasi następcy w związku z nowymi wymogami prawnymi, musi nastąpić zmiana 

zapisów w naszym statucie. Ten statut macie Państwo w swoich komputerach, zmieniło się 

trochę rzeczy. Niedomówień żadnych nie ma, za wyjątkiem liczby członków zawodowych 

zarządu powiatu. Przyjęliśmy na zasadzie Starosta, wicestarosta, dwóch członków 

zawodowych, ale to można zmienić. Jeśli następcy dojdą do wniosku, że będą się opierać  

na jednym, czy na trzech, bo trudno dzisiaj przewidzieć co przed nami. Będzie specjalna 

komisja do rozpatrywania skarg. Dzisiaj Komisja rewizyjna stała się miejscem, do którego 

wpływają wszystkie skargi z zewnątrz. Co do jakości tych skarg nie będę się wypowiadał, jest 

kilka uzasadnionych w ciągu kadencji, a są setki z pobudek, które ciężko nazwać.  

Będzie ta komisja, która będzie się tylko tym zajmowała. Utrzymaliśmy komisję rolnictwa 

mimo sugestii, żeby ją połączyć. Jak będą chcieli następcy to sobie pozmieniają. Będzie inny 

system zapisów, komisji, sesji, będzie nagrywane.   Wszystko opracowywał nasz Pan Mecenas 

z panem Sekretarzem w porozumieniu z Panami Starostami. Niedomówień być nie powinno. 

Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do powyższej uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa 

radnych jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest „za”? Dziękuję 

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

głosowało „za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad.pkt.4.   

Przewodniczący Komisji 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 7 do protokołu.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych  

ma pytania do powyższej uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest „za”? Dziękuję bardzo, jednogłośnie.  

 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 7 radnych 

głosowało „za, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie. 

 

Ad.pkt.5.  

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2018 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

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

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych  

ma pytania do powyższej uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest „za”? Dziękuję bardzo, jednogłośnie.  

 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 7 radnych 

głosowało „za, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie. 

 

Ad.pkt.6.  Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - dzięki wytrwałej pracy komisji na czele  

z prezydium szpital otrzymał akredytację.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – poniedziałek wpłynęła przesyłka do szpitala, 

w której znajdował się dokument akredytacyjny, jest to historyczna chwila, bo takich szpitali, 

które posiadają akredytację minister zdrowia, trudno o otrzymanie, w Wielkopolsce jesteśmy 

piątym szpitalem powiatowym. Akredytacja jest udzielona na 3 lata, po 3 latach ponownie 

wszystkie procedury. Co warte podkreślenia, akredytacja powoduje, że szpital musi 

funkcjonować wg określonych procedur, które zostały zaakceptowane przez Ministra.  

One są monitorowane. Jest to dla pacjentów bezpiecznik i pewność, że w jarocińskim szpitalu 
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nie ma partyzantki, tylko są procedury, które trzeba dochować.  element, który jest ważny dla 

nas jako radnych, dla samorządu powiatowego w związku z uzyskaniem akredytacji NFZ 

zwiększy ryczałt o kwotę od 0,5 do 1,5 % w skali całego ryczałtu. Wpłynie to na finansowanie 

szpitala. o tym trzeba wiedzieć, że trwa ogólnopolski protest szpitali, jest to związane  

z niezadowalającym poziomem finansowania ze strony NFZ.  Minister określił, że 80% 

procedur jest niedoszacowanych, mają te procedury być wyszacowane i w odpowiedni sposób 

przekazywane do szpitali po odpowiedniej wycenie. Musimy mieć świadomość, że w ciągu iluś 

miesięcy będzie to powodowało trudną sytuację wszystkich szpitali. Na różnego typu 

insynuacje o jakiejkolwiek stracie, bo człowiek już się gubi w pomówieniach, kłamstwach.  

Na dzień dzisiejszy ta choroba dotyczy całej służby zdrowia, jeśli chodzi o szpital.  

Musimy mieć świadomość, prosiłbym o ważenie słów, bo gdyby dotyczyło tylko jarocińskiego 

szpitala, powinniśmy się wtedy pochylić nad tym nisko jaka jest przyczyna, natomiast tak jak 

podkreśliłem jest to decyzja wszystkich szpitali, nie podpisały aneksu na następny okres 

kontraktowania w całej Polsce. Dzisiaj szpital otrzymał informacje z NFZ, że taki aneks, taka 

informacja na poziomie na ostatni kwartał wpłynie w miesiącu październiku. Reasumując to 

jest to, o czym powiedziałem, jest to informacja o sytuacji w jakiej musi sobie szpital radzić. 

Ta druga informacja jest bardzo optymistyczna, prosiłbym państwa radnych, żeby w swoich  

w środowiskach podkreślali, że to jest praca wielu miesięcy, całego zespołu, od salowych, 

poprzez średni personel medyczny, lekarzy, zarząd i administrację.  Zdaję sobie sprawę, że  

w ocenie wielu to nie jest to, czego oczekujemy, ten proces będzie trwał nadal.  

Procedury związane z udzielaniem pomocy realizować. ten dokument nie jest papierem na 

ścianę, kilka miesięcy temu wydarzyła się wielka tragedia w Cerekwicy, z jednej strony 

profesjonalizm wszystkich osób zaangażowanych w ratowanie życie, tych osób, które zostały 

poszkodowane przez tego szaleńca, z drugiej strony procedury to zadziałało i to jest przykład, 

po co tego typu uciążliwe, bo to wymaga dużo nakładu pracy, zabieganie o tego typu certyfikat 

jest potrzebny. Jak nie zastanawiać się, co zrobić tylko realizować punkt po punkcie to, co 

zostało już zapisane. Następna informacja dotycząca programu, który jest dziełem rady 

powiatu. Jak Państwo pamiętacie jesteśmy partnerem e projekcie realizowanym przez Urząd 

Marszałkowski elektroniczna dokumentacja medyczna. Ten projekt, który jest w tej chwili 

realizowany to jest wpięcie naszego systemu do systemu szpitali w Wielkopolsce, myślę, że 

będzie t za chwilę obejmowało Polskę.  tak, aby obrazowo przekazać, to dobrodziejstwo,  

z jakim za chwilę się spotkamy, obojętnie jaką będziemy mieli sytuację, każdy z nas obojętnie 

w jakim miejscu Polski, lekarz, który będzie udzielał nam pomocy wystarczy, że wrzuci nasz 

pesel do systemu i dostaje całą historię naszego życia. Jest to historyczne wydarzenie, to 

narzędzie uratuje wielu osobom życie, jaka grupy krwi, jakie urazy miał wcześniej chory czy 

osoba poszkodowana, dzięki temu systemowi, będzie to rozwiązywane. Na koniec krótkie 

sprawozdanie, bo też szkodliwe informację się pojawiają, nie chcę się odnosić, bo trudno 

zachować spokój do stanu zaawansowania inwestycji, którą realizujemy po 6 latach przerwy. 

Na dzień dzisiejszy na zewnątrz widać, że są prowadzone prace elewacyjne. Usłyszałem zdanie 

od jednego z prominentnych według niego polityków jarocińskich, że jest to stan surowy 

otwarty, nie będę przedstawiał regułki, co przedstawia stan surowy, otwarty, w skrócie  

to są fundamenty, to są ściany, dach, nie ma okien, nie ma instalacji, nie ma niczego. 

Winszowałbym wszystkim, którzy na fundamentach elewację robili. Przechodząc do meritum 

na dzień dzisiejszy trwają prace posadzkarskie, dwie klatki schodowe w przyszłym tygodniu 

będą wykończone. Na pozostałej powierzchni około 4 tys. m 2, zostały wykonane wylewki pod 

wykładzinę, w najbliższych dniach rozpoczną się prace tapeciarskie. Pełna sieć uzbrojenia 

budynku kończą firmy prace przy wentylacji, klimatyzacji. Prace trwają zgodnie  

z harmonogramem, ale skłamałbym, że nie napotykają, co chwilę jakiś komplikacji czy 

problemów. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj rynek budowlany wygląda tak jak 

wygląda, wielkie kilkudziesięciu milionowe inwestycje, które gmina realizuje zostały 
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wstrzymane, my natomiast realizujemy zgodnie z harmonogramem. Te problemy, na które 

dzisiaj napotykamy wynikają ponownie powtarzam z bardzo wątpliwie wykonanej 

dokumentacji, jesteśmy w przededniu dużego przedsięwzięcia, które nie było przewidziane  

w projekcie, wycięcie w żelbecie otworów do drzwi windy, bo nikt nie przewidział, że  

na ginekologie znajdującej się na drugim poziomie poza schodami jest winda potrzebna.  

Są specjalistyczne firmy, które są sprowadzane, żeby otwory zostały wycięte.  

Następnie również nie była przewidziana winda i to są dodatkowe nakłady sygnalizuję, że nie 

były ujęte w przetargu, dokumentacji. Do końca roku będą kobiety, które będą leczyły się  

na oddziale ginekologicznym i panie, które będą rodziły na położnictwie endoskopia, będą  

w normalnych warunkach. Powinniśmy być wszyscy dumni, bo przecież to dzięki naszej 

decyzji, kiedy w lutym podjęliśmy decyzje o zmianie zarządu szpitala to przecież nasza decyzją 

uzupełniliśmy lukę finansową brak finansów. Przetarg na tą inwestycje został rozstrzygnięty  

w październiku 2011 roku, to jest pierwszym etapem była ortopedia, nie była odebrana, 

budynek stał, nie potrafiono sobie z tym poradzić. Wycofano się z przetargu rozstrzygniętego 

jak chodzi o tą część. Dopiero w lutym, kiedy wzięliśmy odpowiedzialność za szpital, za powiat 

w swoje ręce, okazało się, że można, w porównaniu z tym, co poprzedni zarząd ogłosił przetarg 

27, a 28 był odwoływany zarząd, dzień przed odwołaniem zarządu został ogłoszony przetarg 

przygotowany przez JFPK. w ekspresowym tempie, po rozmowach z bankiem, w sierpniu, we 

wrześniu podpisaliśmy umowę, w trybie ekspresowym, w jakichkolwiek sytuacjach będzie 

mówił o opóźnieniu rocznym. Panie Przewodniczący tez bym prosił, żeby Pan z racji powagi 

swojego urzędu, kiedy pojawią się takie kłamstwa, jasno dał odpór. Powtarzam kolejność tych 

działań, które podejmowaliśmy, aby jasno jeszcze raz podkreślić, powinniśmy być z tego 

dumni, bo jako rada, jako nowy zarząd, jako pracownicy szpitala dokonali rzeczy praktycznie 

niemożliwych. Na koniec jeszcze trochę optymizmu, projekt, który został złożony do Urzędu 

Marszałkowskiego, w którym aplikujemy o dofinansowanie 8,5 mln zł na tą najstarszą część 

szpitala w tej chwili czeka na rozstrzygnięcie miało się pojawić w miesiącu wrześniu, ale  

z uwagi na skomplikowaną wartość wniosków przesuwa to rozstrzygniecie na miesiąc 

październik. Wierzę, że to będzie następny etap, który płynnie przejdziemy do końcowego 

elementu jak chodzi o całą bryłę szpitala.  

 

Radna B. Włodarczyk – Panie Przewodniczący, Szanowni Koledzy, którzy zasiadają w tej 

komisji zdrowia od początku, pan skarbnik. Chciałam przyłączyć się do tego, co powiedział 

przed chwilą Pan Martuzalski. Ze względu na to, ze bardzo często, kiedy Gazetę Jarocińską 

biorę do ręki, żeby ją przeczytać, są według mnie dziwne informacje. Zarzuca się temu 

zarządowi roczne opóźnienia w rozbudowie szpitala, gołym okiem widzimy, że to jest 

nieprawda. To, co powiedział przed chwilą Pan martuzalski wydaje mi się całkowitą prawdą  

i nie należy tego bagatelizować, bo gro społeczeństwa, które posługuje się Gazetą Jarocińską, 

dostaje kłamliwe informacje. Ostatnio osobiście byłam leczona w szpitalu na oddziale 

ortopedycznym i muszę powiedzieć, że z całą stanowczością stwierdzam, że personel tego 

oddziału zarówno medyczny jak i lekarski są bardzo oddani pacjentom. Może inne szpitale 

mogłyby sobie taką kadrę życzyć. Co do kadry miałabym jedno zastrzeżenie, mianowicie nie 

wszystkie oddziały i mogę z całą stanowczością powiedzieć mając dokument przed sobą, jeśli 

bym go przeczytała państwu to chciałam zapytać czy Pan, który pacjenta nie dotyka może pisać 

takie rzeczy i się pod tym podpisywać. Uważam, ze lekarza obowiązuje prawda i ona może być 

najgorsza dotycząca zdrowia pacjenta, ale powinna być prawda, a jeżeli pan lekarz się pod tym 

podpisuje pod takimi wywodami, czynności serca miarowe, brzuch miękki, wątroba i śledziona 

niepowiększone itd. to ja uważam, że nie badając pacjenta, nie odtykać go tylko siedząc przy 

biurku i wyzywając pacjenta, który został skierowany przez lekarza rodzinnego do szpitala  

to uważam, ze to jest przegięcie i w związku z powyższym Panie Starosto Martuzalski składam 

wniosek, żebyście myśleli w zarządzie szpitalnym, żeby właściwych ludzi zatrudniać za tak 
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wysokie pieniądze.  To są pieniądze, które nieraz o zawrót głowy przyprawiają, bo my jako 

powiat też partycypujemy w kosztach utrzymania szpitala. Nie życzę sobie tego, żeby fałszywe 

rzeczy, były podpisane, bo uważam, ze te rzeczy kwalifikują się tylko i wyłącznie  

do prokuratora. Gdybym ja pracując zrobiłabym coś takiego, czego nie wykonałam, pieniądze 

biorę. Proszę się zastanowić nad kadrą, to, że ma ktoś tytuł profesora, to go nie zobowiązuje  

do chamskiego zachowania wobec pacjentów. Pacjent przychodzi skierowany przez lekarza 

rodzinnego niech ma ten Pan pretensje do lekarzy rodzinnych, niech ich zbiorą wszystkich, jak 

kogo można przyjmować do szpitala. Chciałam powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczna  

i zarządowi i komisji, że doprowadziliśmy do tego, że mamy sukces, bo mamy poradnię 

diabetologiczną, proszę zobaczyć ilu tam ludzi przychodzi z jakimi problemami.   

Możemy się cieszyć, że oprócz dróg bardzo ważnych dla powiatu, mamy też te sprawy 

związane z potrzebami naszych mieszkańców. Pieniądze, które przeznaczamy, żeby zasilić  

i żeby egzystował nasz szpital one idą gdzieś do właściwego miejsca, dobrze wykorzystane. 

Kiedy w windzie jechałam, widziałam adnotacje to, do czego Pan nawiązał, bo każdy z nas  

z lekarzy i z opieki lekarskiej będzie korzystał. Nie dzielmy, że to może źle zrobione, a może 

to jest dobrze, Panie Mateuszu, bo często mam takie wrażenie, że się buntujesz, a jesteś młody 

i nie wiesz, co Cię czeka.   

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - kończy się kadencja, przed nami 5 – letnia 

kadencja czy tam będziemy, czy będą nasi następcy, to jest osobny rozdział. Rozpoczęliśmy 

pracę nad hospicjum, rzuciliśmy to hasło, myślę, że nie możemy tego zostawić. Panie 

Martuzalski czy na tej czy na następnej sesji, trzeba by zrobić takie podsumowanie, testament 

dla następców.  Ta sprawa hospicjum, żeby tego nie zostawić, w którym miejscu jesteśmy?  

Do wspólnych wniosków, ukierunkowywać, przygotować grunt, żeby nasi następcy, żeby 

kontynuowali. Taka prośba do Pana, żeby w podsumowaniu tej pracy, bo myślę, że na Panu 

spocznie ten obowiązek testamentu od strony działu medycznego a nie na komisji przekazania. 

Również o hospicjum, bo leżała nam na wątrobie ta sprawa.   

 

Radna B. Włodarczyk - chciałam powiedzieć, że rozmawiałam z panią Pinczewską a propos 

hospicjum, powiedziała, że zarządowi leży na sercu, ale były wakacje. Uważam, że to, co 

kiedyś na spotkaniu pan Drzazga powiedział, i to, do czego wszyscy prosimy, żeby mieć  

na względzie, bo ostatnio na sesji pan starosta Martuzalski zasygnalizował, że co jest do 

zrobienia w szpitalu. Te rzeczy powinny być konkretnie wypisane, nie ma jakiegoś kącika, żeby 

z chorym wyjść na korytarz porozmawiać, nie ma parkingu, te rzeczy, które ostatnio Pan 

przedstawiał powinny być drogą do przyszłości. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – na ostatniej sesji było. Jedna osoba na tej 

sali powiedziała mi, że to była po raz pierwszy kompleksowa ocena tego, co jeszcze przed nami. 

A przed nami jeszcze, sporo do zrobienia i nie ma, co osiągać na laurach, bo prawda jest taka, 

że te wyzwania, co przed nami są porównywalne do tego, co jest za nami. Jak mówimy  

o hospicjum, nie jest to decyzja po stronie stowarzyszenia, ścierają się dwie koncepcje, jedna 

mówi o tym, żeby przekazać na sprzęt potrzebny w szpitalu, a druga idzie za moim wnioskiem, 

żeby wywołać plan zagospodarowania przestrzennego i dopiero po podniesieniu wartości tego 

terenu, jeżeli mówimy o hospicjum, bo to są nie małe środki potrzebne na wybudowanie.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - my w tej chwili nie wiemy szacunkowo ile 

takie coś mogłoby kosztować?  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – zobowiązaliśmy się przed wojewódzkim 

inspektorem sanitarnym do przystosowania jarocińskiego szpitala, mówię o najstarszej części, 
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bo zakładam, że położnictwo, ginekologia, diabetologia, endoskopia i laboratorium mamy  

w nowych pomieszczeniach, więc kontrakt jest niezagrożony.  Zostaje nam jeden największy 

kontrakt oddział wewnętrzny i dziecięcy i łóżka paliatywne, które tam zakładamy.  

Musimy do 2020 roku dostosować starą część, bo nie dostaniemy kontraktu. To, co cały czas 

jak mantrę powtarzam, że zmarnowano 6 lat, a dzisiaj warunkowo, gdzie się zobowiązujemy, 

do którego momentu dostosowujemy ten stary budynek, bo jeśli nie to jedna trzecia kontraktu 

nam odpadnie a to jest równoznaczne z zamknięciem szpitala. Szpital nie będzie się bilansował, 

czy samorząd powiatu jarocińskiego, przy takim rozwiązaniu, kiedy na inne wydatki 

przeznaczyli środki i nie zdążylibyśmy dostosować tej starej części? Czy zaniechać innych 

inwestycji i będzie na wydatki bieżące związane tylko z oddziałem wewnętrznym?  

Przyznacie, że to byłaby dramatyczna sytuacja, bo kosztem oświaty, drogownictwa, powiat 

musiał by się, skupić na tym, żeby finansować oddział wewnętrzny, to, co jest podstawą 

każdego szpitala, czyli oddział wewnętrzny. Jednym z problemów, które pojawia się to jest 

archiwum, którego dzisiaj nie mamy podziać. W szpitalu każdy pacjent może się zwrócić  

o historię swojej choroby, w planach, które przedstawiałem jest koncepcja zabudowy nad 

pralnią i poradniach wybudowalibyśmy względnie tanio pomieszczenia na archiwum.   

Wtedy uwolnilibyśmy tamten teren z myślą pod hospicjum mając względzie, że będą to duże 

środki. Jeśli nie będzie determinacji ze strony Stowarzyszenia, żeby iść tą ścieżką, która 

wskazałem, czyli spróbować w gminie wywołać plan zagospodarowania i po uchwaleniu 

sprzedać jako działki budowlane. Może to spowodować, że środki ze strony stowarzyszenia 

będą na tyle adekwatne, że będą mogły być udziałem wskazanym w pozyskiwaniu środków  

na budowę. Jest to sprawa, którą musimy uwzględnić w planie kilkuletnim, na pewno nie 

dwuletnim. Priorytetem jest dokończenie tego, żebyśmy nie wpadli w większe problemy 

finansowe. Zdaje sobie sprawę, że wywołanie planu i uchwalenie planu trwa około półtora roku, 

czyli mniej więcej płynnie zakończylibyśmy ten etap dostosowania i decyzją już tej Rady, która 

będzie wyłoniona 21 października jak również zarządu szpitala i partnera jakim jest 

stowarzyszenie moglibyśmy rozpocząć działania przy realizacji hospicjum. Nawiązując do 

wypowiedzi Pani Włodarczyk. Odpowiem w ten sposób, ja mam świadomość, że my robimy 

sporo, bo ta akredytacja nie jest antidotum na jakość każdego lekarza. Brak empatii, 

zainteresowania nijak ma się do procedur. Problem polega w centrali, co chwilę są jakieś 

oddziały wygaszana ze względu na brak personelu. Jarocin odpukać dzięki zabiegom, nowemu 

sposobi zarządzania do dnia dzisiejszego nie mamy tego typu problemów.   Płatnik oficjalnie 

nam mówi, że płaci mniej niż powinien nie mamy środków. Na koniec będzie podpisana umowa 

u wojewody na karetkę. Pokazujemy to jako sukces, ale to jest klęska samorządu, bo do zadania 

rządowego samorząd powiatu jarocińskiego musi dołożyć 123 tys. zł, które mógłby 

przeznaczyć np. na wyposażenie.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dobrze by było, żeby na następną komisję 

Panie Stanisławie przygotować taki „testament” ile jeszcze jest do zrobienia, jak Ty to widzisz. 

Może my jako komisja w odróżnieniu do innych zostawili coś takiego.  

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Karol 

Matuszak zamknął obrady. 
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