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Protokół Nr 71/18 

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

Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 17 października 2018 r. w godz. od 15:00 do 16:10 

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. 

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 realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy Szpitala Powiatowego w 

Jarocinie. 

2. Informacja o realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w 

drogownictwie w 2018 roku. 

3. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za III kwartały 2018 r. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

wieloletniego programu współpracy na lata 2019 - 2023 Powiatu Jarocińskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2019 rok. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2018 - 2030. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r. 

8. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt.1 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – przedstawił informację  

o realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy Szpitala Powiatowego w Jarocinie. Informacja 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

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

Otwieram dyskusję.  
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Radny M. Walczak – zawsze były zdjęcia.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – na jutro będą  

na sesji zdjęcia jak wizualnie wygląda ten etap.   

 

Radny M. Szymczak - na kiedy jest przewidziany termin oddania do użytku?  

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – termin odbioru na koniec 

listopada. Trudno dzisiaj powiedzieć czy termin będzie dotrzymany, bo wiadomo, że wszystkie 

komisje odbiorowe mają swoje wytyczne, ta budowa prowadzona jest zgodnie z projektem. 

Myślę, że specjalnych zastrzeżeń nie będzie, choć mamy problem z pomieszczeniem na drugą 

windę, która nie była zaplanowana. Trzeba wykonać dodatkowy otwór, jeden do windy został 

zaplanowany, to musi być specjalistyczna firma, zewnętrzna, nie firma, która inwestycje 

realizuje. Otwór nie może być wcześniej, bo stwarza zagrożenie dla pracowników pracujących 

obecnie w szpitalu. Czekamy za dostawą windy, dodatkowo do projektu musimy zapłacić 

100 tys. zł, negocjujemy z firmą, żeby nam szybko windę dostarczyła.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – chciałem uzupełnić, na co dzień żyję  

tą inwestycją.  W trakcie realizacji inwestycji są prowadzone konsultacje ze służbami, które 

będą odbierały, nie chcemy dopuścić do sytuacji jak poprzednio, przy chirurgii i ortopedii, 

gdzie dwa lata budynek, który został wykonany niezgodnie z wytycznymi poszczególnych 

służb. Jestem przekonany, że na tej rozbudowie nie będzie takiej sytuacji. Jedynym elementem, 

który może spowolnić, nie twierdzę, że tak się stanie, bo wszystko wskazuje, że uda nam się  

w terminie pospinać. Jest element, który nie był przewidziany, winda. Oddać budynek na 

drugim poziomie, gdzie będzie znajdowała się ginekologia bez możliwości dostępu windy, nie 

było tego w projekcie. Dodatkowa trudność, ale zarząd szpitala świetnie się z tym uporał. 

Myślę, że przy świetnej współpracy z wykonawcą uda się terminy dochować.  

 

Ad.pkt.2  
P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – przedstawił informację  

o realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w drogownictwie w 2018 

roku. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

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

Otwieram dyskusję.  

 

Radny W. Kwaśniewski – mam dwa pytania, które dotyczą mostu w Magnuszewicach.  

Czy został przedłużony termin wykonania tego zadania? Jakie skutki finansowe wynikły  

z uniemożliwienia wykonawcy wykonania robót?  

 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych –przedłużony został termin  

do 30 listopada. Skutków finansowych nie mamy, ze względu na to, że nie tylko my mieliśmy 

obsuwę, ale miał też wykonawca. Nie są przewidywane dodatkowe kary.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – droga Golina 

– Zakrzew jeszcze nieukończona, ścieżka rowerowa piękna, prosiłbym Panie Piotrze, żeby 

zwrócić uwagę firmom, tam są pola gospodarstwa pewnego w Rusku, traktorami jeżdżą  

po ścieżce. Jeżeli my na to nie zwrócimy uwagi, kategorycznie nie będziemy żądać naprawy. 

Dochodzi do tego, że my to budujemy za miliony, a oni sobie jeżdżą, olbrzymie traktory, 
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kombajny. Wygląda to strasznie. To jest nie tylko ta kwestia, ale źle oceniam kwestię 

pilnowania tego, co mamy zrobione. Mieliśmy taką sprawę w Golinie, pojedzie traktorem, nikt 

się tym nie przejmował, 50 metrów ścieżki, kostki zrujnowane, krótka piłka w tych sprawach. 

Druga sprawa są zapowiedzi rządu o środkach na drogi lokalne do 80% zwrotu. My nie mamy 

żadnego projektu przygotowanego, w razie gdyby przyszła taka okazja zrobić drogę za 20%  

to nie mamy, z czym wystartować… 

 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – mamy.  

 

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

Kotlin.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – to zwracam 

honor. Zachęcam do tego, żeby tych projektów zrobić trochę, żeby być przygotowanym na takie 

ewentualności. Tym bardziej, że samorządy są w różnej sytuacji finansowej i nie każdy będzie 

w stanie korzystać z tego dobrodziejstwa jakie może nas czekać. 

 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – przyjąłem informacje. Odnośnie 

przejazdu, czy ktoś uszkodził ścieżkę. Na dzień dzisiejszy top jest teren budowy nie tylko  

my odpowiadamy, ale też wykonawca, na dzień odbioru, nie może być.  

 

Radny A. Szlachetka – taka mała uwaga, co drogi Żerków – Dobieszczyzna. Na tej drodze 

pojawiło się 5 czy 6 wypadków. Czy by nie rozważyć od strony Dobieszczyzny migający stop 

lub jadąc od Jarocina w stronę Raszew ograniczenie prędkości. Wyjeżdzające samochody  

od strony Dobieszczyzny czy by kręciły w lewo czy w prawo tam zawsze dochodzi do 

wypadków, na głównej drodze.  

 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – zleciliśmy organizację ruchu  

na tym odcinku, na tych dwóch skrzyżowaniach. Chcemy wprowadzić tam elementy 

bezpieczeństwa, na pewno będą stopy, zastanawiamy się nad pasami dudniącymi, to jest bardzo 

dobre. Na trasie Dobieszczyzna - Sucha zdawają egzamin.  

 

Radny J. Zegar - chciałem się zapytać, na drodze z Żerkowa do starej 11 przez Radlin  

do Cielczy, a w Radlinie od skrzyżowania w kierunku kościoła i przejazdu kolejowego zrobił 

się szwajcarski ser. Nie idzie przejechać samochodem, jak przyjdzie zima, nie ujedzie pan 

samochodem. Tam tyle samochodów jedzie, przez miesiąc, półtora.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – ten odcinek jest  

w stanie nieciekawym.  

 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – ten odcinek jest zakwalifikowany 

żeby go zrobić.  

 

Radny M. Stolecki - ostatnio była otwarta droga na Dobieszczyznę, ale mieszkańcy dopatrzyli 

się w drodze na Miniszew, jest tam zatoczka i przystanek. Jest problem jak jadą dwa autobusy, 

żeby się zmieścić, może ten zakręt zniwelować.  

 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – jesteśmy na etapie odbioru 

skrzyżowania, jakiekolwiek poprawki możemy wprowadzać po odbiorze, na to skrzyżowanie 

jest pozwolenie na budowę, musimy je oddać jak mówią dokumenty, a później możemy 
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korygować.  

 

P. T. Grobelny, Starosta – po każdym odbiorze są drobne usterki, możliwe do zrobienia. 

Reasumując, podsumowując naszą działalność drogową, w naszej 2 letniej niespełna kadencji 

przeznaczyliśmy 33 mln zł na budowę dróg. Jest to rekordowa kwota, która nigdy nie była  

w historii powiatu przeznaczona. Pozyskaliśmy z zewnątrz 13 mln zł, a wybudowaliśmy 

nowych 26 km dróg, chodników 5,4 km, 8 km ścieżek rowerowych. Jest to niebywały sukces. 

W związku z powyższym zakończę dyskusję tą informacją.  Jeśli jakieś szczegóły są, zawsze 

można referatowi dróg podpowiedzieć, bo zawsze będą jakieś usterki, potrzeby. Weźmy pod 

uwagę, jaki wysiłek musieliśmy podjąć przez te dwa lata, żeby osiągnąć taki wynika na tej 

długości kilometrów dróg z taką kwotą pozyskaną i przeznaczoną na te inwestycje. To by było 

takie krótkie podsumowanie.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – na którejś komisji 

czy sesji zgłaszałem problem przepustów na drodze budowanej z Zakrzewa, Prusy  

do Magnuszewic. Czy jest to zrobione czy nie?  

 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – pierwszy wykonawca, który miał 

to zrobić wycofał się, mamy drugiego wykonawcę, który wykona to w miesiącu listopadzie, 

będzie to wykonane.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – dlaczego 

zostawiamy na listopad? A nie możemy w październiku?  

 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – ze względu na to, że firmy 

cokolwiek wykonują są obłożone, inwestycje są, wszędzie w gminach są inwestycje.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – mam propozycję, 

żeby Pan zawarł do magicznej daty 21 umowę z tą firmą  

 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – na całkiem innych zasadach, robót 

usterkowych kogoś innego. Muszę się posiłkować tym, co się dzieje.  

 

Ad.pkt.3 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – Przedstawił sprawozdanie z realizacji dochodów 

powiatu za III kwartały 2018 r. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

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

Otwieram dyskusję.  

 

Radny W. Kwaśniewski – Panie Skarbniku, ja chyba muszę Pana przeprosić, 5 wierszyk  

od dołu. 2.700, są trzy zera, powinno być 2.700.  

 

Ad.pkt.4 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 

współpracy na lata 2019 - 2023 Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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P. M. Drzazga, Wicestarosta – omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – przechodzimy  

do głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

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

 

 

Ad.pkt.5 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – przechodzimy  

do głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

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

 

 

Ad.pkt.6 

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 8 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 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

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

 

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

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

 

 

Ad.pkt.7 

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 9 do protokołu 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2018 r. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – przechodzimy  

do głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

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

 

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

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

 

 

Ad.pkt.8 Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Karol Matuszak – dzisiaj 

ostatnie posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Deklaruję, że jeżeli będzie taka 

potrzeba to jesteśmy gotowi, żeby się zebrać, bo radnymi będziemy jeszcze jakiś czas nawet po 

wyborach. Kwestie zdrowia są tematem gorącym, protesty. Chciałem wszystkim podziękować 

za te cztery lata w Komisji Zdrowia. Myślę, że to były owocne komisje, bardzo merytoryczne. 

Dziękuję pierwszemu Przewodniczącemu Panu Janowi Szczerbaniowi, drugiemu Panu 

Mateuszowi Walczakowi, dziękuję moim zastępcom Pani Bronisławie Włodarczyk, Panu 

Ryszardowi Jackowi. Dziękuję za współpracę Zarządowi z Panem Starostą, Wicestarostą  

i Panem Martuzalskim, który zajmował się sprawami związanymi ze zdrowiem i sprawami 

społecznymi. Pragnę podziękować prezesom szpitala Panu Marcinowi Jantasowi, Panu 

Leszkowi Mazurkowi, to ciężka praca. Materia, którą przyszło nam kierować jest Mount 

Everest. Mam nadzieję, że nasi następcy będą kontynuować naszą pracę. Z tego, co się orientuję 

przyjdzie od Pana Stanisława materiał na piśmie, co planujemy. Jeszcze raz dziękuję, to był dla 

mnie zaszczyt z państwem pracować.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski –w materiałach mamy 

informację o sporze z pielęgniarkami w szpitalu.  

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – spór dotyczy sporu, który 

trwa już 6 rok, do którego związki wystąpiły 6 lat temu, jest kontynuowany. Prowadzę 

rozmowy ze związkami. Również dzisiaj takie rozmowy odbyłem. Związek docenia moje 

działania. Byliśmy na 29 szpitali jako 6 szpital, który realizuje podwyżki Ministra tak jakby 

sobie pielęgniarki życzyły. To się odbija czkawką, bo związki do tej sumy chcą dodać to, co 

Minister im dodaje, a my realizujemy rozporządzenie Ministra i dajemy pielęgniarkom  

to wyrównanie o 1100 zł, ile brutto będzie wszystkich wynagrodzeń to blisko 2100.  

Natomiast jest kwestia kosztów, które bierze na siebie szpital. Jest spisany protokół 

rozbieżności. Nie realizuję tego tak jakby sobie życzył tego związek, ponieważ jest inna 

wykładnia kancelarii, która obsługuje szpital, tak jakby chciały związki nie mogę tego 

wypłacić. Druga sprawa wczoraj dostałem informacje o ryczałcie na drugie półrocze, które trwa 

od 2 lipca, ja tym szpitalem zarządzam, robię wykładnię, wszystko jest dużą trudnością dla 

mnie. Myślę, że ze związkami się porozumiemy. Chcę Państwa zapewnić, że my ustawę, którą 

wydał Minister jako szpital powiatowy realizujemy.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – jestem świadkiem tych rozmów, te rozmowy 

są nacechowane zrozumieniem z jednej i z drugiej strony. Prawda jest taka, ze Prezes szuka 

tych pieniędzy, pochodnych od kwoty, która ma zostać wprowadzona z tzw. dodatku 

zębalowego do podstawy. Tych środków prezes ani inne szpitale nie otrzymały.  

Na dzień dzisiejszy to jest największa trudność, bo w trudnej sytuacji nie jest tylko szpital 
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jarociński, wszystkie szpitale, które stoją przed koniecznością wykonania rozporządzenia 

ministra, za które nie poszły jak zwykle pieniądze. To jest pierwsza trudność.  

A druga, w gorącym okresie wyborczym pojawiają się informacje, które wypaczają to, co się 

dzieje w naszym szpitalu, problem z finansami dotknął szpitale w całym kraju, czego dowodem 

jest akcja protestacyjna, która objęła wszystkie szpitale powiatowe i samorządowe.  

Głównym problemem są finanse, wypowiedzi ministra zdrowia wynika jasno i wybitnie, że 

około 80% procedur jest niedoszacowanych, to oznacza, jeżeli ponoszą koszty 100% a mają 

płacone około 70, 80 %, czyli z założenia przy podpisaniu kontraktów pojawia się luka 

finansowa na poziomie zbliżonym do tzw. straty. To nie jest strata wynikająca z zarzadzania, 

ta strata wynika z niewystarczającego pokrycia kosztów. Przeprowadziliśmy analizę w szpitalu, 

na jakim poziomie ryczałt musiałby być. Przy 20% wzrostu ryczałtu, szpital by się zbilansował 

i pozostały by środki na zadania inwestycje. Mówię o tym na ostatnim posiedzeniu, abyśmy 

zakończyli pracę komisji z wiedzą nie tylko o zadaniach inwestycyjnych, o tym, co robimy, ale 

również z tym, co jest najistotniejsze dla wszystkich szpitala, które dotyczy finansowania.  

Mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach ta sytuacja się zmieni, polepszy, że środki się 

znajdą, bo jeśli nie to stawiam tezę, że po nowym roku część szpitali będzie wygaszona.  

 

Radny J. Zegar - dobrze, że jest Pan Prezes i Pan Członek Zarządu. W zeszłym tygodniu  

w piątek w godzinach popołudniowych słyszę, że coś się dzieje, helikopter, syreny, straż 

włączyła sygnały. Ląduje za moim domem helikopter, lekarz wyskakuje, biegną do fryzjerki. 

Kobieta zasłabła, na zdrowiu, dzwonili po pogotowie, ale nie było przez ileś minut, dopiero 

przyleciał śmigłowiec, ci lekarze ze śmigłowca ta kobietę przez 40 minut reanimowali. 

Wiedząc, że nim ją doniosą, położyli ją do noszach do samochodu strażackiego na wysokość 

2,5 m. doktor wsiadł i jechał. Co jest z naszymi karetkami? Czy my nie mamy żadnej?  

Co jest, jak Wy tam zarządzacie? Skandal, o pomstę do nieba. Jak tak będziemy robić to my  

i wszyscy po kolei poumieramy zanim ta karetka dojedzie.  4 km do tego miejsca, przez prawie 

godzinę karetki nie było i nie dojechała.  Kobietę kładli pod sam dach strażacy i zawieźli ją do 

szpitala, z nimi pojechał lekarz, uziemiliśmy helikopter. Do czego to dochodzi, czyli my pół 

województwa postawiliśmy, bo nie potrafimy wysłać karetki.  

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – Pan Radny Zegar to nie 

rozumie, co się do niego mówi. Ja już Panu 10 razy mówiłem, że zarządza pogotowiem 

ratunkowym dyspozytor w Kaliszu i u mnie karetki stoją. Ja nie mogę karetki wysłać. 

Wezwania trafiają do Kalisza albo do poznania i stamtąd są kierowane, a moje karetki może 

były w warszawie, w szczecinie. Nie mam na to wpływu. Jak ja mam Panu to wytłumaczyć?   

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – niepotrzebne emocje, nie dziwie się, że Pan 

Prezes się zdenerwował, bo o tym mówiliśmy już wielokrotnie na obradach komisji czy sesjach. 

W Polsce obowiązuje państwowy system ratownictwa medycznego. Panie Julianie to jest 

pierwsza informacja, którą powinien Pan zakodować. Druga informacja każda informacja 

płynąca od osoby oczekującej, dzwonimy na numer 112, trafia do Poznania do centralnego 

punktu powiadamiania, w tym punkcie po osiągnięciu informacji, z jakiego terenu wypadek 

miał miejsce, przekierowuje do Kalisza. W Kaliszu system powiadamiania odbiera informację 

i ten system w Kaliszu jest dyspozytorem karetek i śmigłowców. Nie Pan Prezes.  

Pan Prezes podpisuje umowę z Wojewodą na to, żeby karetki mogły garażować, po drugie, 

żeby być tym pośrednikiem między pracownikami a Wojewodą.  
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Radny M. Walczak - taka informacja się pojawiała w mediach, że przyleciał helikopter, bo nie 

było wolnej karetki. Taki artykuł jest w Gazecie Jarocińskiej. Tylko stwierdzam, co jest 

napisane.  

 

Radny J. Zegar – a jak Straż została powiadomiona? Przez kogo?  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – dwa dni temu przejeżdżałem obok wypadku na terenie 

Gołuchowa został potrącony rowerzysta. Bliżej jest z Kalisza do Gołuchowa, a karetka jechała 

z Pleszewa. Dyspozytor decyduje.  

 

P. T. Grobelny, Starosta – Panie Zegar niech Pan ze zrozumieniem słucha, co niektórzy 

mówią. Jedną scenę opowiem jeden z rolników w Cerekwicy miał okazję przejechać się 

helikopterem, ponieważ udał się do stomatologa do Koźmina, tam mu się zasłabło na fotelu. 

Pani stomatolog wezwała pogotowie, zamiast pogotowia, przyleciał helikopter do Koźmina  

do Pani dentystki. Przed gabinetem wylądował. Tego rolnika wzięto po raz pierwszy i może 

ostatni i poleciał tym helikopterem do Kalisza do szpitala. Pięknie przeleciał się, jest 

wdzięczny. Raz w życiu przeleciał się helikopterem. Tez można mieć zastrzeżenia.  

Czasem helikopter jest szybciej, taniej, bliżej.   

 

Radny J. Zegar - Panie Starostwo czy Pan naprawdę żartuje sobie, ze ktoś zesłabł? Pan sobie 

żarty zrobił. 

 

Radny W. Kwaśniewski – chciałem wrócić historycznie, co to się stało z helikopterami, że 

one lądują wszędzie, a my daliśmy 800 tys. zł na lądowisko. Wytłumaczcie mi jaki był sens, 

kto to wymusił na szpitalu w Jarocinie budowę lądowiska? Może ono służy policji do innych 

celów, ale zastanówmy się nad tym. Dzisiaj to widać, że były to wyrzucone pieniądze w błoto.  

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – w związku z tym, żeby 

pogotowie ratunkowe w Jarocinie było i żeby powstał oddział SOR był taki wymóg NFZ. 

Natomiast ono ma przeznaczenie transportowe, czyli jeżeli jest jakiś ranny lub osoba, która 

wymaga dalszego i szybkiego transportu tam powinien lądować helikopter i karetka podwozi. 

Natomiast wszystkie przypadki ostre, wypadki na drogach, piloci decydują.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – na komisji 

wszystkiego nie możemy rozstrzygać w naszych ramach czasowych. Pomimo tego, że dyskusja 

jest i mogłaby trwać, musimy zakończyć nasze argumenty po jednej i po drugiej stronie. 

Zobaczcie jak szybko minęły te 4 lata, tak jakby to było wczoraj. Pragnę bardzo serdecznie 

podziękować wszystkim członkom komisji Budżetu i Rozwoju za ich aktywność na komisjach 

za wypowiedzi bardzo merytoryczne, to, że różnimy się i udowadniamy swoje racje poprzez 

przedstawiane argumenty to jest wpisane naszą w funkcję, jaką pełnimy.  

Powinniśmy przedstawiać fakty i argumentować je. Na komisji Budżetu uważam, że nie było  

merytorycznych dyskusji. Zawsze były merytoryczne, o czym świadczy, że większość uchwał 

podejmowaliśmy jednogłośnie, pomimo, że różnice miedzy nami były.  Jeszcze raz bardzo 

dziękuję.  Wszystkim członkom komisji jak również Pani Agnieszce i całemu zespołowi, który 

aktywnie przygotowywał i wspierał nas. Dziękuję Wiceprzewodniczącemu, który zawsze 

czuwał nad całością i Zarządowi, który przygotowywał dokumenty, zawsze służył nam 

wyjaśnieniami, a szczególnie Panu Skarbnikowi. Na koniec chciałbym życzyć Państwu i chyba 

się nie obrazicie, żebyśmy po 21 w takim gronie się spotkali ponownie i dalej mogli rozstrzygać 

te trudne stojące przed nami problemy.  
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 Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski zamknął obrady. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           
 Sławomir Wąsiewski 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 

 


