
Protokół Nr 72/18 

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

Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 18 października 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 – 

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecni Radni: Mariusz Małynicz  

 

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. Zaopiniowanie 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. 

 

Ad. pkt. 1. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – proszę pana Jacka 

Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu o przedstawienie 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. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – autopoprawki dotyczą zmian w budżecie jak i zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwszy temat związany jest z opłaceniem kosztów 

działalności i organizacji terytorialnej powiatowej komisji wyborczej. Powiat na ten cel dostaje 

dotacje z budżetu państwa i aby te środki można było prawidłowo wydatkować należy dokonać 

przesunięć w ramach planu dotacji. Przesunięcia dokonywane są między grupami wydatków 

z wynagrodzeń na wydatki statutowe. Druga zmiana związana jest z podjęciem uchwał przez 

Radę Miejską w Żerkowie i Radę Miejską w Jarocinie o pomocy finansowej dla Powiatu 

Jarocińskiego na zadanie zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby szpitala 

powiatowego w Jarocinie. Jest to kwota blisko 50 tys zł od Gminy Jarocin i od Gminy Żerków 

blisko 11.400 zł. W związku z tym, że mamy końcówkę roku i aby prawidłowo rozliczyć 

dotacje od samorządów należy podpisać umowę przed zakupem karetki i przed dokonaniem 

płatności. Zmiany te skutkują zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez to, że 

zwiększa się kwotę dochodów.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – są to formalne 

zmiany, zwiększające nasz budżet. Przechodzimy do głosowania. proszę o zaopiniowanie 

autopoprawek Komisję Budżetu i Finansów. 

 



Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 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.? 

Głosowało 9 członków Komisji. Autopoprawki zostały przez Komisję Budżetu i Rozwoju 

zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – proszę Komisję 

Zdrowia i Spraw Społecznych o zaopiniowanie autopoprawek. 

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 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.? 

 

Głosowało 9 członków Komisji. Autopoprawki zostały przez Komisję Budżetu i Rozwoju 

zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. 

 

Radny K. Matuszak – korzystając z okazji, że jesteśmy w trakcie posiedzenie Komisji 

Zdrowia i Spraw Społecznych jako Przewodniczący poproszę o udzielenie głosu 

przedstawicielom Związków Zawodowych, co jest związane z protestem pielęgniarek. Może 

teraz lub np. po sprawozdaniu Starosty, na początku, a nie w wolnych głosach i wnioskach, by 

tych ludzi potraktować poważnie. 

 

Radny J. Zegar - popieram radnego Karola i jestem za tym, by teraz państwo mogli zabrać 

głos.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski - czyli nadal 

obradujemy w ramach komisji. Proszę bardzo o zabranie głosu. 

 

P. Sł. Zieliński – reprezentuje związek zawodowy pielęgniarek i położnych w Szpitalu 

Powiatowym w Jarocinie. Wiem, że państwo kończycie kadencję, ale pracuje się do końca 

i dlatego postanowiliśmy przyjść i poprosić o pomoc. Mamy w tej chwili problem w zakładzie, 

konflikt płacowy nasilający się z obecnym panem Prezesem. To jest problem, który trwa od 

ok. pięciu lat. W 2013 roku próbowaliśmy negocjować podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich 

pracowników szpitala, dla wszystkich grup zawodowych. Szło to bardzo ciężko. Rozmowy są 

zawsze ciężkie, niezależnie kto z jakiej opcji politycznej szpitalem zarządza. Szpital jest cały 

czas mocno upolityczniony. Obawiamy się następnej zmiany prezesa. Wybory idą i to jest nasza 

kolejna obawa. W ubiegłym roku ratownicy medyczni wywalczyli sobie podwyżki. W tym roku 

w marcu rozwiązała się Zakładowa Organizacja Solidarności, która była z nami wspólnie 

w sporze zbiorowym. Został tylko nasz Związek, który reprezentuje interesy pielęgniarek 

i położnych. Stąd w tej chwili będziemy mówili tylko o pielęgniarkach i położnych. Obecnie 

czwarty rok otrzymujemy tzw. „dodatek zembalowy” w wysokości 1.600 zł brutto z kosztem 

pracodawcy. 29 sierpnia ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia, które mówi o tym, że 

ten dodatek należy włączyć do wynagrodzenia. Tutaj powstał spór, ponieważ Zarząd Szpitala 

ma inna interpretacje sposobu realizacji tego rozporządzenia niż związki zawodowe. Natomiast 

my mamy cały czas rozgrzebany stary spór zbiorowy, który trwa pięć lat. My widzimy, że jest 

droga, by osiągnąć i podpisać porozumienie. Przyszliśmy tutaj dlatego, że na wtorek mamy do 

przeprowadzenia strajk ostrzegawczy, który wynika z kalendarza protestu. Protest ma być 

przeprowadzony w formie odejścia od łóżek, czyli jest to forma uciążliwa, ale nie będzie 



zagrażać pacjentom. Mamy opracowany system zabezpieczeń uzgodniony z panią przełożoną 

i dostarczymy go panu Prezesowi. Natomiast są potem następne kroki.  Boję się eskalacji tego 

konfliktu. Proszę o pomoc w rozwiązaniu sytuacji i zażegnaniu tego konfliktu.  

 

Radny K. Matuszak - na czym ma polegać ta pomoc? 

 

P. Sł. Zieliński – wiadomo, że nie będziemy teraz na tej sali rozmawiać, ale prosimy 

o mediacje. Pisaliśmy, pan Starosta, pan Przewodniczący Rady i Przewodniczący Komisji 

Zdrowia byliście informowani na bieżąco o tej sytuacji. To, że ten konflikt w tej chwili jest 

realizowany, zostało spowodowane Rozporządzeniem. Inaczej planowaliśmy realizację. W tej 

chwili chodzi o ok. 300 zł. Kwota główna, która wynika z rozporządzenia i tak wpływa do 

zakładu z zewnątrz, która mieliśmy wypłacana obok wynagrodzenia.  

 

Radny K. Matuszak - wczoraj na posiedzeniu Komisji Zdrowia mówiłem, że chociaż dziś jest 

teoretycznie ostatnia sesja, to jeszcze kadencja się nie kończy i jesteśmy do państwa dyspozycji 

również  po wyborach. Do 16 listopada, przez tę chwilę kiedy jesteśmy radnymi możemy 

Komisje zwołać i będziemy próbować te kwestie rozwiązywać. Dzisiaj tez nie widzę 

możliwości negocjacji kwot. Na ten moment wysłuchaliśmy pana informacji, wczoraj mieliśmy 

okazje wysłuchać pana prezesa. Jako Komisja włączymy się do rozmów, mam nadzieje, że nie 

ma sprzeciwu żadnego członka Komisji. 

 

P. Sł. Zieliński – czy możemy ustalić jakiś konkretny termin spotkania z Komisją Zdrowia, by 

nie przeciągać w czasie i temat zamknąć? 

 

Radny K. Matuszak – dobrze, nie chcę nic ustalać na gorąco i przeciągać sesji. Wyjdziemy na 

chwilę z obrad z panem Wiceprzewodniczącym i panem Prezesem i ustalimy termin. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – czy jeszcze ktoś 

z państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam posiedzenie obu Komisji. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           
 Sławomir Wąsiewski 

Protokołowała: 

E. Wielińska 

 

 


