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Protokół Nr 7/19 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 29 stycznia 2019 r. w godz. od 15:00 do 16:00 

w Starostwie Powiatowym w Jarocinie 

 

 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Spóźnili się Pan Radny Mateusz Walczak oraz Pani 

Starosta Lidia Czechak. 

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. Henryk Szymczak, 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 w sprawie zawarcia 

porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej. 

2. Przyjęcie planu pracy Komisji zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2019r. 

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

w roku 2018. 

4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar za rok 2018. 

5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2018. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy 

stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. 

8. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt.1 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Henryk Szymczak -

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia 

porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Henryk Szymczak – dziękuję. 

Otwieram dyskusję.  

 

Radna A. Borkiewicz – przy uchwale nie ma wzoru porozumienia.  
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P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – porozumienie jest obligatoryjnie narzucone, my 

swojego porozumienia nie tworzymy. Wojewoda zleca i opłaca.  

 

P. J. Bartczak, Sekretarz Powiatu – pobór wojskowy tzw. kwalifikacja będzie trwała 16 dni, 

pomiędzy 25 marca a 15 kwietnia, miejscem będzie ul. Kościuszki 16. Na to jest przeznaczona 

kwota 34 tys. zł. Wojewoda nie załączył porozumienia, ponieważ zmieniają się przepisy 

dotyczące kwalifikacji.  

 

Przewodniczący Komisji p. Henryk Szymczak – dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. 

Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”. 

 

Ad.pkt.2 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Henryk Szymczak - Przyjęcie 

planu pracy Komisji zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2019r. 

 

Komisja zatwierdziła plan pracy komisji.  

 

Na posiedzenie Komisji przybyli radny Mateusz Walczak oraz Starosta Lidia Czechak. 

 

Ad.pkt.3 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – przedstawił 

sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w roku 2018. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu 

 

Przewodniczący Komisji p. Henryk Szymczak – dziękuję. Otwieram dyskusję.  

 

Radna E. Kostka – w domu dziecka w Górze jest 30 dzieci, a 5 jest z powiatu jarocińskiego? 

 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – nie pięcioro 

jest spoza powiatu.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Henryk Szymczak - odnośnie 

budżetu, czy oczekiwania są większe niż budżet, który występuje?  

 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – największe 

braki są w dziale osób rehabilitacji niepełnosprawnych, brakuje, co roku od kilku lat  

na przedmioty ortopedyczne, bariery architektoniczne i turnusy rehabilitacyjne.  

Nie realizujemy zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. Po wcześniejszej konsultacji  

z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, że zamiast realizować zadania 

dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej, 20 – 30 tys. zł wolimy w tym momencie 

albo 30 osób wyjedzie na turnus rehabilitacyjny albo, jeżeli dofinansowujemy 90 zł  

do pieluchomajtek, to dofinansujemy 200 - 300 wniosków. W tym momencie jedna osoba 

stworzy sobie stanowisko pracy, przed podziałem na dany rok proponujemy takie rozwiązania, 

potem Państwo uchwalają to na Radzie Powiatu.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Henryk Szymczak – jeżeli 

chodzi o skargi na powiatowe centrum Pomocy Rodzinie wynikają z braku pieniędzy?  
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P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie - w większości 

z tego wynikały. Praca jest podobna, czy wniosek rozpatrzymy pozytywnie czy negatywnie, to 

pismo musi zostać wysłane do wnioskodawcy, osoba przygotowuje przelew, opisuje przelew  

i na tym nasza rola się kończy. Praca jest podobna, wolelibyśmy dofinansować wszystkim, nie 

otrzymaliśmy jeszcze algorytmu podziału środków z PFRON, mamy nadzieję, że w tym roku 

te środki otrzymamy wyższe, trudno dzisiaj powiedzieć. Dodam, że w dziale wsparcia rodziny 

na koordynatora otrzymujemy dotacje od Wojewody, zabezpieczenie budżetowe, jeśli zostanie 

utrzymane, to wnioskujemy, co roku o 60% na wynagrodzenia dla koordynatora. W tym roku 

otrzymaliśmy 50%, było to 53 tys. zł. w tym roku złożymy o kolejnego czwartego 

koordynatora, zabezpieczone środki w budżecie mogą nie być w całości wykorzystane przez 

powiat, tylko otrzymamy je od Wojewody. 

 

Ad.pkt.4 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Henryk Szymczak - 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar za rok 2018. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu 

 

Komisja przyjęła sprawozdanie. 

 

Ad.pkt.5 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Henryk Szymczak - 

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2018. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu  

 

Przewodniczący Komisji p. Henryk Szymczak – dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. 

Poddaję pod głosowanie sprawozdanie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji.  

Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie 9 głosami „za”. 

 

 

Ad.pkt.6 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Henryk Szymczak - 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych 

Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Henryk Szymczak – dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. 

Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 9 głosami „za”. 

 

Ad.pkt.7 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Henryk Szymczak - 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 

do protokołu 

 

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



4 

 

Przewodniczący Komisji p. Henryk Szymczak – dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. 

Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 9 głosami „za”. 

 

Ad.pkt.8 Sprawy bieżące. 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – chciałem podzielić się 

dobrymi wiadomościami, porozumiałem się z lekarzami pediatrami, do końca roku podpisali 

umowy. Szpital z wszystkimi oddziałami funkcjonuje. Była delikatna podwyżka.  

W odpowiednim miejscu i czasie Państwa poinformuję jak to procentowo będzie wyglądało.  

W związku z końcówką, wszystkie odbioru rozbudowy i nadbudowy mają odbyć się  

do 20 lutego. Zarząd szpitala upoważnił przedsiębiorstwo Solar do składania do inspektora 

nadzoru budowlanego wszystkich wniosków o odbiory. Prace przebiegają dobrze, są pewne 

niedociągnięcia na parterze, zostały przyłączone wszystkie ciepliki, dzisiaj woda, było z tym 

wiele problemów, ponieważ okazało się, że przy przełączeniu nowego cieplika na budynek 

nadbudowywany okazało się, że w salach operacyjnych nie możemy uzyskać odpowiedniej 

temperatury. Był to duży problem, trzeba było podpowiadać wykonawcy jak to zrobić.  

Jest podłączona woda. Jesteśmy gotowi, zarząd czeka jak będą odbywały się odbiory.  

Wiele pytań pada, od kiedy ruszymy, różne medialne informacje, chcę Państwa zapewnić, że 

jak się nic nie stanie to od 1 kwietnia te oddziały, które maja być przeniesione ruszą.  

Padną następne pytania, co tam wstawimy, skąd pieniądze, wstawimy wszystko to, co mamy, 

bo to dobrze funkcjonuje, są pewne urządzenia medyczne, które będziemy sukcesywnie 

wymieniać, ale na bazie tego, co mamy warunki dla pacjentek na ginekologii i położnictwie 

znacznie się zmienią. Zupełnie będzie inna sytuacja. jestem umówiony z p. dyrektor NFZ  

na poniedziałek, rozmowa będzie dotyczyła ryczałtu, wysokości ryczałtu, bo mamy 

prowizorium podane, to jest taka wysokość takiego ryczałtu jaki był w 2018 roku powiększona 

o 69 tys. zł. Wydaje mi się, ze to jest stosunkowo mało, nie widzę zwiększenia za akredytacje, 

możliwe, że gdzieś to jest ukryte, nie możemy doczytać. Pytania zadam pani dyrektor. 

Będziemy składali wnioski.  Zrobię wniosek do ministerstwa zdrowia o część wyposażenia, 

aby nam dało pieniądze na wyposażenie do sali cesarskich cięć, bo to jest teraz największy 

problem. Salę mamy przygotowaną i potrzebuję 700 tys. zł na takie bardzo dobre wyposażenie. 

Mam pewne rozwiązania, o których nie chce mówić i w jakiś sposób ją wyposażę, ale będę 

składał wnioski do Ministerstwa i do Marszałka może i do Wojewody, na pewno padną 

odpowiedzi, że są nieuzasadnione, że Zarząd szpitala nie ma uprawnień, żeby składać, ale  

da świętego spokoju, a możliwe, że zmieniają się tak przepisy, że zostaną rozpatrzone.  

 

Radny St. Martuzalski - pierwsza informacja jest zła, bo jeżeli ryczałt praktycznie się nie 

zmienia, to musimy mieć świadomość, żeby szpital się zbilansował to będzie mu brakowało 

parę milionów zł. To jest wynik niedoszacowania procedur. Nie ma żadnych sygnałów, że  

ta sytuacja się nie zmieni. Nie widzę możliwości, żeby szpital sobie poradził przy tego typu 

ryczałcie w tym roku budżetowym. Wielkie wyzwanie dla samorządu powiatowego, bo trzeba 

będzie sobie udzielić odpowiedzi czy cokolwiek robimy, jeżeli mówimy o inwestycjach, jak 

mówimy o realizacji budżetu i wykonaniu budżetu, nawet w sferze wydatków bieżących, czy 

nie będzie trzeba mocno przejrzeć budżet, żeby uzupełnić lukę, bo ta luka nastąpi, jeżeli nie 

zmieni się kontraktowanie. Ta luka będzie w mojej ocenie tak już mówiłem w poprzedniej 

kadencji około 3 mln zł. Będziemy musieli się zmierzyć, takie są realia, bez względu na to, czy 

zarząd szpitala, czy ktokolwiek nie ma żadnych szans. Ekonomia jest bezwzględna, jest  

to ogromne wyzwanie, które przed nami stoi. Mówię to po to, żeby wszyscy mieli z tyłu głowy, 

ten problem, który stoi przed nami. Samorząd powiatowy jako właściciel spółki jest 



5 

 

odpowiedzialny za funkcjonowanie szpitala. Następna kwestia to mam pytanie do Pani 

Starosty, bo z doświadczeń wieloletnich wiem, że początek roku jest najlepszym momentem. 

W poprzednich latach zarządy powiatów ościennych występowały do rezerwy Ministra 

Zdrowia o dofinansowanie m.in. takich potrzeb sprzętowych, o których Pan Prezes wspominał, 

czyli o tych kwestiach związanych z dosprzętowieniem nowo powstałej części. Mam pytanie 

czy takie działania już były, a jeżeli nie to prośba, żeby wystąpić do Ministerstwa i lobbować, 

pieniądze są dzielone i jest ich ograniczona ilość. Te podmioty, które potrafią w odpowiedni 

sposób wyartykułować swoje potrzeby wygrywają. W zeszłym roku Gniezno otrzymało bardzo 

duży zastrzyk z rezerwy środków. Znając w świetle koneksji Pani Starosty jest duża szansa.  

W innym przypadku jest pytanie czy stać budżet powiatu, żeby znaleźć dodatkowe środki  

na usprzętowienie tego. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Henryk Szymczak – mam 

pytanie. Czy Prezes szpitala przedstawił Zarządowi specyfikację? 

 

Radny St. Martuzalski – to już było przygotowane w poprzednim roku. Z tego, co pamiętam 

to około 2,5 mln zł, sala operacyjna i sprzęt, który będzie potrzebny na wprowadzenie nowych 

albo wymiennych urządzeń do nowej części. Jak chodzi o rezerwę Ministra Zdrowia to jest 

„pikuś”. To nie jest duża kwota, jeżeli chodzi o możliwości jakie ma Minister Zdrowia i dzieli 

tą rezerwę. Wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment i lobbować, w momencie, kiedy 

będziemy uruchamiać ten oddział można było, chociaż salę do cesarskich cięć wyposażyć.  

Z drugiej strony nie demonizowałbym Sali do cesarskich cięć, bo te cesarskie cięcia odbywają 

się, tylko w tej części gdzie w przyszłości ta jedna sala jest przewidywana na inne zabiegi  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Henryk Szymczak – Pan Prezes 

powinien to opisać. 

 

Radny St. Martuzalski – to jest opisane. Dostawał Pan też na Radzie Nadzorczej.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - Ministerstwo Zdrowia powiedziało, że jeszcze nie są 

policzeni, więc nie będziemy składać jeszcze wniosku. W zeszłym roku dostało centrum  

w Pleszewie, ale niestety jest to związane z tym, bo myślałam, że to będzie mogło być  

na wyposażenie. To nie jest na bieżące wyposażenie, to jest na sprzęt specjalistyczny inny niż 

jest w innych powiatach. Prosiłam na spotkaniu Pana Prezesa i Pana dr Budzyńskiego, żeby to 

była maszyna, która będzie przynosiła nam dochody, bo kupno sprzętu, który będzie generował 

koszty, a nie będziemy na nim zarabiać byłoby bezsensu.  Ministerstwo mi odpowiedziało, że 

to nie będzie na drobnych sprzęt, tylko na sprzęt specjalistyczny, maszyna innowacyjna, 

Pleszew wystąpił o taką maszynę, której nie mają inne powiaty.  Będzie ona służyła wszystkim 

na danym terenie. Ministerstwo Infrastruktury dzwoniło, że mają nadwyżkę, a Ministerstwo 

Zdrowia musi się jeszcze policzyć.  

 

Radny St. Martuzalski – z mojej wiedzy, w ginekologii prochu się nie wymyśli. Dr Budzyński 

wspomniał o bezinwazyjnym operowaniu…  

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - uprzedziłem to czytając 

zarządzenia. Sprowadziliśmy takie urządzenie, którego w okolicy nie ma, jest to urządzenie, 

które można bezinwazyjnie, endoskopowa przycinać, zasklepia i nie potrzeba szyć. Jestem 

zorientowany, szpitale w okolicy mają tego typu urządzenia, mają starsze urządzenie, po tego 

typu zabiegach, trzeba jeszcze wykonać szycie.  Nasze urządzenie, którym operujemy, w mojej 

rozmowie z firmą, która sprzedaje tego typu sprzedaje, my to urządzenie testujemy, 
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wykonujemy operacje. za taką operację otrzymujemy 15 - 20 tys. zł mogą robić chirurdzy  

i położnicy, przede wszystkim wykonujemy operacje onkologiczne, młody dr Roszak  

i dr sprowadzany z Poznania, te operacje wykonujemy. Wykonujemy najnowocześniejsze, 

ciągle się powtarza ortopedia. To, co zrobiliśmy z ortopedią to jesteśmy na 64 miejsce w Polsce, 

w województwie wielkopolskim wyszliśmy na 1 miejsce, do nas jeżdżą z Poznania, z Ostrowa, 

z Ostrzeszowa operować i zakładać endoprotezy w naszym szpitalu, bo zakładamy 

najnowocześniejsze endoprotezy. Zrobiliśmy endoprotez o 100% więcej niż w 2017 roku.  

To też moje zabiegi i przekonanie lekarzy żeby robili. Padają określenia, że lekarze na ortopedii 

dużo zarabiają, ale one robią operację w sobotę, w niedzielę, te sale są wykorzystane, do tego 

stopnia, że nawet robimy operacje rewizyjne, czyli operacje, które zostały zepsute i my robimy. 

Szpitale wszystkie się bronią, my jesteśmy odważni, kierownik po moich rozmowach też się 

zdecydował, bo nam płaci NFZ, które dotyczą nie naszych operacji. To są trudne rzeczy, bo 

poprawiać po kimś jest trudno, ale jesteśmy odważni i to robimy.  

 

Radny M. Walczak – chciałem się spytać jak sprawa ze stowarzyszeniem o przekazanie 

majątku? Czy coś się dzieje? 

 

Radny St. Martuzalski - niestety wychodzi na to, że były optymistyczne deklaracje ze strony 

Rady. Natomiast, żeby można zrobić krok do przodu musi być decyzja stowarzyszenia.   

Dzisiaj wyzwaniem do szpitala dostosowanie w tym zakresie, który jest objęty 

kontraktowaniem. Jeżeli oprócz tego szpital uporałby się ze środkami i powiatu na dokończenie 

dostosowania tj. następny etap. To, co ma się pojawić w tym projekcie, który został złożony,  

w związku z rewitalizacja, mam nadzieję, że determinacja obecnego zarządu i uda się te środki 

pozyskać. Liczę na to i trzymam kciuki, za pozytywne rozstrzygnięcie w ramach tego projektu. 

Przypominam, że to też inicjatywa Pana Jana Szczerbania, że mają tam się pojawić łóżka 

paliatywne. Jest to namiastka tego, to nie rozwiązuje naszego problemu związanego  

z hospicjum.  Natomiast jest to, jeżeli zostanie zrealizowane będzie w jakimś zakresie wyjście 

do tych osób potrzebujących, że szpital będzie miał w swoim zakresie 8 czy 10 łózek 

paliatywnych. 

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – chciałbym uzupełnić, bo 

Pan radny Walczak zadał dobre pytanie. Panu Radnemu chodzi prawdopodobnie o budynek na 

ul. Śródmiejskiej. Wszystkie rozmowy, które prowadziliśmy z zarządem stowarzyszenia 

zobowiązało się, że do połowy 2019 roku w ramach swoich środków przygotują plan budowy, 

jeżeli oni nam ten plan przestawią, to przedstawię Państwu. Następna sprawa, wchodzimy  

w hospicjum naszą działką i budynkiem, a oni mieli sprzedać swoje ziemie.  

Uczestniczył w tych rozmowach Pan Mirosław Drzazga.   

 

Radny St. Martuzalski – wtedy sugerowałem, żeby stowarzyszenie wystąpiło do gminy  

z wnioskiem o wprowadzenie w planie zagospodarowania o działki budowlane.  

Chodzi po to, żeby wartość majątku zwielokrotnić.  Sens, żeby ten majątek, którym dysponuje 

stowarzyszenie w dużej części było wykorzystane na realizację tego pomysłu. Same grunty 

kilkaset tysięcy i na tym się skończy. Część Państwa radnych jest nowych, to, że ten temat jest 

ciągle bardzo ważny, wszystkim nam zależało, żeby jak najszybciej rozwiązać problem.  

To się wiążę z następnym problemem, który musi sobie szpital rozwiązać.   

Na terenie tej nieruchomości znajduje się archiwum, żeby zacząć cokolwiek tam zacząć, szpital 

będzie musiał znaleźć pomieszczenia do archiwum. Sami Państwo wiecie, że na terenie szpitala 

nie ma miejsca. Przygotowaliśmy program 9 punktów, gdzie była możliwość zabudowy nad 

pralnią, ale to są wszystko wyzwania inwestycyjne, a co za tym idzie pieniądze.  
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P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – wydaje mi się, że to jest jeszcze inny problem. 

Zarząd stowarzyszenia ma różne koncepcje, jedni by chcieli wybudować hospicjum, a drudzy 

przekazać bezpośrednio pieniądze do szpitala. Sam zarząd nie może podjąć decyzji, musi odbyć 

się Walne Posiedzenie, ale nie może się odbyć. Jest problem, żeby zwołać walne zgromadzenia, 

ponieważ członkowie nie przychodzą na posiedzenia, trudno im się policzyć. Jeżeli nie będzie 

quorum plus jeden, to nie ma możliwości podjęcia żadnej decyzji. Nawet, jeżeli mówimy  

o przekształceniach tych działek na budowlane to stowarzyszenie musi podjąć tą decyzję.  

A stowarzyszenie do tej pory nie policzyło się i nie zwołało walnego nadal. Zarząd nie wie  

do końca, w którym kierunku iść.  To hospicjum może nigdy nie powstać. Uważam, że lepiej 

byłoby gdyby na oddziale wewnętrznym powstały 2 – 4 sale z łóżkami przeznaczonymi dla 

obłożnie chorych, którzy wymagają opieki w ramach hospicjum, bo uważam, że tutaj będzie 

kłopot.  

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - Pan Drzazga bardzo 

precyzyjnie powiedział, uczestniczył w tych spotkaniach. Nawet jakby zarząd szpitala mocno 

się w to zaangażował, mimo, że nie ma tych pieniędzy. Działam budynek straszył, był 

zagrożeniem, też szpital kosztowało, jest miejsce. Myślę, że jeżeli nie dogadamy się  

ze Stowarzyszeniem to iść w kierunku rozwijania rehabilitacji. Rozebranie tego budynku, 

przeciągnąć parterowy budynek i rozbudować rehabilitację, bo warunki są trudne,  

wyzwań mamy dużo. 

 

 Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Zdrowia i Spraw Społecznych 
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