
Protokół Nr 11/19 

Z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbytego  

w dniu 28 marca 2019 r. w godz. od 15:10 do 15:20 w przerwie Sesji 

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. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
P. Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu 

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 

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

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

quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się 
następująco: 

Tematyka posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie autopoprawek do 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.  

 

2. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2019-2030. 

 

3. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok. 

 

4. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt. 1.  
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, radny Henryk Szymczak – proszę 
pana Jacka Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu o przedstawienie autopoprawek do 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.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – zmiana w projekcie uchwały polega na tym, że 

w związku z autopoprawką Zarządu Powiatu, pierwotnie w budżecie jak i w tej uchwale 

przewidywano środki w kwocie 167.000 zł, natomiast zostaje wprowadzone jako wkład 

1.050.000 zł dodatkowo. W uchwale Rada Powiatu Jarocińskiego wnosi łącznie wkład 

w wysokości 1.217.000 zł. 

 



P. L. Czechak, Starosta Jarociński – na razie nie mówimy o żadnych dodatkowych środkach. 

To są pieniądze, która Rada już zabezpieczyła w budżecie, które były w budżecie. Były one 

wpisane jako wkład własny w ramach projektu rewitalizacji. Na chwilę obecną nie jesteśmy na 

liście rankingowej wśród projektów, które mają otrzymać to dofinansowanie. Uznaliśmy, że ze 

względu na trudną sytuację finansową szpitala uważamy, że środki które w budżecie zostały i 

tak na szpital zapisane, zostaną rozpisane w inny sposób. Te środki nie będą już wkładem 

własnym do programu rewitalizacji, bo nie zostaliśmy w tym programie ujęci. Środki natomiast 

są szpitalowi potrzebne. 

 

Rady M. Walczak – skoro wnosimy tak duży kapitał do Spółki, to na co on zostanie 

przeznaczony? 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – część środków zostanie przeznaczonych na pokrycie 

zobowiązań wymagalnych. Zależy nam na tym, żeby tych zobowiązań było jak najmniej. Cześć 
środków zostanie przekazana w ramach rozliczenia inwestycji rozbudowy i nadbudowy 

szpitala.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu –jutro zostanie zrealizowany przelew w kwocie 167.000 zł 

na opłacenie kosztów obsługi i spłat przez szpital kredytu oraz obligacji. To są odsetki. Co roku 

te pieniądze są w budżecie zabezpieczane. Natomiast na początku kwietnia 1.050.000 zł, w tym 

blisko 363.000 zł na roboty związane z zakończeniem inwestycji, a pozostałe środki na 

zobowiązania Spółki.  

 

Rady M. Walczak – ile jest zobowiązań wymagalnych na dzień dzisiejszy? Ile było na koniec 

roku? 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – na dzień dzisiejszy mamy ok. 1,2 mln zł zobowiązań 
wymagalnych. Na pewno nie zabezpieczymy wszystkich tych środków. Chcemy jednak żeby 

zeszły wszystkie zobowiązania wymagalne szpitala, które są do zapłacenia do końca roku.  

 

Radny J. Zegar – czy nie możemy zabezpieczyć wszystkich środków na zobowiązania 

wymagalne? Po co zabezpieczamy te prawie 400.000 zł, skoro był przetarg na 10 mln zł. Nikt 

nie mówił, że są potrzebne dodatkowe środki. Po co dawać komuś, skoro podpisana była 

umowa na inną kwotę. 
 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – w trakcie realizacji projektu, a to jest trudny projekt, 

pojawiły się dodatkowe wydatki konieczne. To nie jest tak, że lekką ręką te pieniądze 

wydaliśmy. Zarząd zobowiązał pana Prezesa do przedstawienia listy tych wydatków 

inwestycyjnych, które zostały uznane za konieczne i do podpisania się pod nimi. Jeżeli były to 

wydatki zlecone przez Nadzór Budowlany, to tez się pod każdym podpisał i napisał, że te 

wydatki były konieczne. Wiadomo, że ten projekt nie był nowy. Z czasem zmieniają się 
wymagania co do odbiorów przez Straż Pożarną czy infrastrukturę sygnalizacyjną czy 

elektryczną. Były również problemy z cieplikiem. Były również błędy projektowe 

w dokumentacji. Każdy wydatek był skrupulatnie sprawdzany. 

 

Radny St. Martuzalski - o tym mówiliśmy w ostatnich dwóch latach. Ta dokumentacja nie 

nadawała się do realizacji. Roboty dodatkowe to efekt tego, że pewne rozwiązania nie zostały 

ujęte w dokumentacji. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie, na które się zdecydował na 

podstawie dokumentacji, która była przedstawiona przy przetargu. Nie było czasu na 

analizowanie projektu. Każda zmiana projektu powodowałaby szereg uzgodnień. Do dzisiaj nie 



rozpoczęlibyśmy budowy. Jesteśmy zobligowani terminem na dostosowanie tej najstarszej 

części szpitala. Dzisiaj przenosimy 1 mln zł z programu rewitalizacji. Co, jeżeli się uda te środki 

pozyskać? Wtedy wkład będzie trzeba uzupełnić. Jest interpelacja. Zastanawiam się, czy sam 

jej nie pisałem, bo mówię o tym od dwóch lat. Stoimy dzisiaj przed ogromnym problemem. 

Jeżeli się nie pojawi dodatkowe finansowanie z NFZ, to będziemy musieli dokładać na bieżącą 
działalność szpitala. Przypominam, że w tym roku dokładamy ok. 3 mln do funkcjonowania 

oświaty. To jest kolejny przykład, gdzie obciążą się samorząd kosztami, które powinny do nas 

wpłynąć.  
 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – dokładnie 2,2 mln zł. Otrzymaliśmy subwencję w 

wysokości 700 tys zł.  

 

Radny St. Martuzalski – mamy pozytywną dla nas informację, że udało się rozstrzygnąć 
sprawę z firmą Sidrog. Pomagamy szpitalowi, żeby mógł dalej funkcjonować, ale to nie 

rozwiązuje problemu. Wnioskuję, żeby Zarząd wziął pod uwagę, by na kolejną sesję 
przygotować informację, co powiat planuje w kwestii służby zdrowia.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, radny Henryk Szymczak –będąc 

w radzie nadzorczej szpitala ja o tych niedociągnięciach nie wiedziałem.  

 

Radny J. Zegar - dalej będę utrzymywał, by przemyśleć i tej firmie pieniądze przekazywać.  
 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński –  pan uważa, że za prace dodatkowe firmie nie płacić?  

 

Radny J. Zegar – wszystko dokładnie przeliczyć, czy to faktycznie się firmie należy. 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński –  to co można zrobić, to na pewno zrobimy. Jednak kary 

nie pokryją dodatkowych robót.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, radny Henryk Szymczak – nie 

ma możliwości, żeby tej firmie nie zapłacić. Wszystkie roboty są udokumentowane. Możemy 

pomyśleć o karach czy rekompensacie w związku z opóźnieniem.  

 

Radny St. Martuzalski – nie do przyjęcia jest, by za inwestycję wykonaną i odebrana nie 

zapłacić. Wykonanie takiej inwestycji jest szczególnie trudne. Gdybyśmy zadania nie 

przeprojektowali, to inwestycji by nie było. Problemem było to, że projekt był wadliwy. 

 

Radny St. Martuzalski - chciałem przypomnieć, że gdyby nie odstąpiono od realizacji tego 

etapu w 2012 roku, a wtedy przetarg na całą ortopedię i część ginekologiczną był na poziomie 

9 mln zł. To była skandaliczna decyzja. Teraz powiat ponosi dodatkowe koszty.  

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - to wszystko jest prawda, 

również prawda to co pan Zegar mówił. Jednak taką decyzję mogłem podjąć tylko przed 

podjęciem inwestycji. Mięliśmy pozwolenie na prowadzenie działalności do końca 2019 r. 

Gdybyśmy nie rozpoczęli inwestycji, Wojewoda nie pozwoliłyby prowadzić działalności. 

Decyzje były podejmowane szybko. Pozwolenie na prowadzenie działalności jest warunkowe 

do 1 września 2020 r. Nie było innej drogi wyjścia. 

 
Radny T. Grobelny - z perspektywy dwóch lat to się teraz wydaje łatwe podjęcie decyzji 

o rozbudowie czy nie rozbudowie szpitala. Rozważaliśmy wszelkie koncepcje, czy dzielić 



inwestycję na pół, myśleliśmy gdzie przenieść chorych. To nie było proste. Cały czas czuliśmy 

za plecami oddech Ministerstwa Zdrowia. To była trudna decyzja. To jest też inna sytuacja niż 
z Sidrogiem. Sidrog nie dopełnił warunków umowy, przedłużył inwestycję o pół roku, przez co 

straciliśmy pieniądze. Wtedy mieliśmy argumenty, by nie zapłacić. Tutaj nie widzę winy firmy 

budowlanej w szpitalu.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, radny Henryk Szymczak – 

dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem 

autopoprawek do 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? 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji. 2 osoby się wstrzymały. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - w związku z tą autopoprawką, która przed chwilą została 

zaopiniowana następują zmiany w WPF i w budżecie powiatu na 2019 r. Zadanie na które 

powiat zabezpieczał 1,5 mln zł, było zadaniem rozpisanym na dwa lata. Środki w bieżącym 

roku zostają przesunięte na wkłady do spółki. Proszę o zaopiniowanie tych zmian. Analogicznie 

te zmiany maja odniesienie w budżecie powiatu na 2019 r. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, radny Henryk Szymczak – kto 

jest za pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2019-2030? 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji. 2 osoby się wstrzymały. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, radny Henryk Szymczak – kto 

jest za pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 

2019 rok? 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji. 2 osoby się wstrzymały. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, radny Henryk Szymczak – 

dziękuję. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zamykam posiedzenie Komisji. 

 

Przewodniczący 

Komisji Zdrowia 

i Spraw Społecznych 

 

 

Henryk Szymczak 

 

 

Protokołowała: 

E. Wielińska 

 


