
Protokół Nr 10/19 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbytego  

w dniu 28 lutego 2019 r. w godz. od 15:10 do 15:20  

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie s. 30  

 
*   *   *  

  

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności, która 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu oaz zaproszeni goście zgodnie z lista obecności, która 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Spóźnieni radni Mateusz Walczak i Tomasz Bandyk. Nieobecna Lidia Czechak, Starosta 

Jarociński.  

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 

p. Henryk Szymczak, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji i zaproszonych 

gości. Stwierdziła, że Komisje mogą podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowują 

quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco: 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji 

Lokalnego Rynku 

2. Informacja o działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy 

3. Informacja o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem zatrudnienia obcokrajowców 

na terenie powiatu. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 1., 2. i 3. 
Radny H. Szymczak, Przewodniczący Komisji – przystępujemy do realizacji porządku 

obrad. Wszystkie trzy punkty realizuje dzisiaj pan Grzegorz Fengler, Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Jarocinie. Informacja została wcześniej udostępniona radnym w programie 

eSesja. Skonsolidujemy te tematy razem. Proszę pana Fenglera o przedstawienie tematyki. 

 

P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie – przedstawił 

Sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego 

Rynku. Informacja o działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy. Informacja o sytuacji na 

rynku pracy z uwzględnieniem zatrudnienia obcokrajowców na terenie powiatu.  Informacja 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Radny H. Szymczak, Przewodniczący Komisji – dziękuję. Otwieram dyskusję. 

 

 

w pozyskiwaniu pracowników? załatwia obsadę?  

 

P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie – 

 



na zarobek i prace, nie ma takiej potrzeby, sobotę i niedzielę po 12 h ,żeby jak najwięcej 

pieniędzy nazbierać i wyjechać  

 

dla zakładów pracy, że jest dobry, występują do wojewody na pozwolenie o prace, w szkołach 

szukają, uczą się języka, osiedlić, na większą skale nie mają czasu 

 

- z kim możemy rozmawiać, co chcą na skalę, w poszczególnym zakładzie pracy, Biernacki, 

osobę która zajmuje się tą grupą, jakim szkoleniem językowym.  

 

- rozmawialiśmy o tym, obcokrajowców jest coraz więcej, w próżnię nie startowali, jak to jest 

u nas? nauka języka polskiego, nie mamy takiej oferty. zadanie, żeby porozmawiać, coraz 

więcej cudzoziemców,  

 

Radny H. Szymczak, Przewodniczący Komisji - szkoły?  

 

 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu - nie, bo nie ma subwencji,  

 

 

- JOK, takie do rozważenia, będzie narastał, cudzoziemców coraz więcej będzie, wyciągnąć 

i społecznie zasymilować.  

 

Radny H. Szymczak, Przewodniczący Komisji - oferta powinna być interesująca, ale jaki 

podmiot z ta ofertą? gromadził nauczycieli i realizował te tematy. na wydziale filologii, 

uniwersytet oferty daje, poprzez stowarzyszenia gospodarcze jest takie cos organizowane, poza 

samorządem powiatowym,  

 

- samorząd powiatowy nie ma żadnych funduszy  

 

- czy są potrzeby 

 

w tym rla samorządu  

 

- postaramy się porozmawiać że taka oferta by była ? 

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - podziękować dyrektorowi 

urzędu pracy, w 2019 r wniosek konkursowy o dofinansowanie obowiązkowych szkoleń dla 

pielęgniarek i ratowników, dzisiaj podpisałem umowę 

 

 

17 tys do szkolenia szpital, duża pomoc dla szpitala, odbędziemy za pieniądze z urzędu pracy, 

dziękuję za zrozumienie i podpisanie takiej umowy 

 

Ad. pkt. 2.  

Ad. pkt. 3.  
Informacja o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem zatrudnienia obcokrajowców na terenie 

powiatu. 

 

 



Ad. pkt. 4.  
Radny H. Szymczak, Przewodniczący Komisji - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu -zał do prot 

 

nie ma walczaka, bandyka i Czechak 

 

6 radnych za 

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

Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowanie projektu 

uchwały? 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”. 

 

Radny H. Szymczak, Przewodniczący Komisji - 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 5 do protokołu.  

 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu –  

 

 

w latach ubiegłych, emisje obligacji przez spółkę oraz kredyt inwestycyjny, do końca kwartału 

następuje spłata odsetek , w związku z powyższym kapitału dla spółki, 6 za 

 

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

Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowanie projektu 

uchwały? 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”. 

 

Radny H. Szymczak, Przewodniczący Komisji - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2019 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6w do protokołu.  

 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu –  

 

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

Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowanie projektu 

uchwały? 

 



W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”. 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Henryk Szymczak – z uwagi na wyczerpanie porządku obrad 

zamykam posiedzenie o godz. 15 35 

 
Przewodniczący 

Komisji Zdrowia 

i Spraw Społecznych 

 

 

Henryk Szymczak 

 

 

Protokołowała: 

A.Przymusińska 


