
Protokół nr XII/19 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji 
odbytej w dniu 17 czerwca 2019 r. w godz. od 15:00 do 16:10 
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie, p. 30  

 
*    *    *  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – otwieram obrady XII sesji VI kadencji Rady 

Powiatu Jarocińskiego zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu. Stwierdzam, że na podstawie listy 

obecności, że na ustawową liczbę 19 radnych w sesji uczestniczy 18 radnych i wobec tego Rada 

jest władna do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał. Listy obecności stanowią 

załączniki nr 1 i 2 do protokołu. Spóźniony radny: Walczak Mateusz. 

 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – porządek obrad XII sesji Rady Powiatu został 

Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji w programie e-sesja.  

Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła 

porządek obrad XII sesji Rady Powiatu. 

Ogłaszam przerwę w obradach, w trakcie której posiedzenie odbędą Komisje Budżetu 

i Rozwoju oraz Zdrowia i Spraw Społecznych w celu zaopiniowania projektów uchwał 

przewidzianych w porządku obrad dzisiejszej sesji. 

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – po przerwie Rada jest nadal władna do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Dziękuję za sprawne przeprowadzenie posiedzeń 

Komisji. Kończymy rozważania o szpitalu. Ja tego tak czarno nie widzę. Były obawy czy 

będziemy w sieci szpitali i jesteśmy w sieci. Jest dług, ale jest też rozbudowa. Dostaniemy 

pieniądze zewnętrzne na dofinansowanie do sprzętu. Szpital to jest kwestia jednej mniej 

inwestycji drogowej. Jedyna Spółka, a mamy tak duże zmartwienie. Kontynuujemy ciągłość 
Zarządu Spółki. To jest decyzja nas radnych. Pana Prezesa możemy oceniać, za zobowiązania 

które on będzie zaciągał. Mamy piękną kaplicę. Miała być kardiologia. Teraz myślcie 

o paliatywie, gdzie łózka postawić. Wyjdziemy na prostą, kiedy Gmina Jarocin odda pieniądze 

za inwestycje drogowe. Gmina wisi dwa miliony za drogę „Hilarów – Wola Książęca”. 

Rządziła Ziemia Jarocińska i ani grosza do szpitala nie dołożyła. 

 

Radny J. Zegar - na gminę Jaraczewo wydane zostało 9 mln zł i nic nie zostało pozyskane. 

Ani jednej złotówki. Dzisiaj szpital byłby obłożony.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – to jest droga powiatowa, a Burmistrz nie chciał dać 
pieniędzy. Myśmy o tym wiedzieli. Natomiast Burmistrz w Jarocinie obiecał, a nie dał.  

 

Radny J. Zegar – daje teraz 1,4 mln zł na ścieżkę rowerową. Na Mieszków tez będą środki 

z Gminy 300 tys zł.  

 

Radny K. Matuszak – może jedną ławkę solarną przeniesiemy pod szpital. Jak wyłączą prąd 

to chociaż ławka będzie świecić.  
 

P. R. Hypki, Główna Księgowa w Spółce „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - zdecydowałam 

się zabrać głos. Życzyłabym sobie i państwu żeby dotrwać z sytuacją bieżącą do czasu 



wyposażenia nowej części i przeprowadzki. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że wypłata 

poszła w tym miesiącu na raty, mamy problemy z bieżącą płynnością. Proza dnia dzisiejszego 

może zakończyć naszą działalność. Środki na zfśs miały być do końca maja, będą do końca 

czerwca. Nie wiem skąd. Wyłączenie prądu to nie jest rzecz bardzo odległa. Od dwóch miesięcy 

nie płacę za duże faktury. Otrzymuję monity od kontrahentów.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – wiem od Zarządu, że plan naprawczy pan Prezes 

ma przedstawić do końca czerwca. Jeżeli przedstawi, wtedy będą podjęte następne kroki. 

 

Radny St. Martuzalski - ja o tej sytuacji mówiłem, ona nabrzmiewała. Prezes na poprzedniej 

sesji pokazał jak wyglądają przychody i wydatki. Wtedy po tej sesji powinna być zwołana sesja 

nadzwyczajna w trybie natychmiastowym. Każdemu szpitalowi powiatowemu brakuje między 

15 a 20% w kosztach w kosztach jeśli chodzi o procedury. Minister przyznał, że 80% procedur 

jest niedoszacowanych. Z czego szpital ma się zbilansować. Dzisiaj ktoś miał odwagę 
powiedzieć głośno. My musimy się zastanowić jak na wydatki bieżące przekazać środki, by 

szpital mógł funkcjonować. Podniesienie majątku nie poprawi wyniku. Ponieważ szpital 

wykonuje określone procedury, można wykupić procedury, czy uzupełnić lukę za co państwo 

nie dostarcza środków. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dwa lata rządziłeś i co? Dlaczego nie wyciągnąłeś 
szpitala? 

 

Radny St. Martuzalski -  ja nie jestem NFZ. Nie mamy środków na bieżące wydatki.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – od tego jest Prezes i zarząd.  

 

Radny St. Martuzalski – dyrektor Pachciarz poprzedniemu Prezesowi powiedziała, że ona jest 

od kontraktu, ale od finansów jest samorząd. Tak wygląda dzisiaj sytuacja. Gdybym miał 

wpływ na Narodowy Fundusz Zdrowia sytuacja inaczej by wyglądała. Prezes dzisiaj mówi 

o tym, że nie ma środków na bieżące wydatki. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – to my zaciągnęliśmy ten dług. 

 

Radny St. Martuzalski – nie mówimy teraz o wydatkach inwestycyjnych. Mówimy 

o wydatkach bieżących, nie ma na lekarstwa, nie ma czym zapłacić za prąd. Mówię o tragizmie 

tej sytuacji. Ilekroć podnoszę ten temat, to mówi się że inne rzeczy są ważniejsze. Musimy im 

pomóc, bo sami tego nie zrobią.  
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – zamykam dyskusję. Czyli ja Prezesa i Zarządu nie 

potrzebuję, bo radny musi myśleć? Nie. Od tego jest pan Prezes, który ma plan naprawczy. 

Poza tym jest Zgromadzenie Wspólników.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – sytuacja jest zła we wszystkich szpitalach. My już na 

zobowiązania dwa razy przekazaliśmy środki. Najstarsze zobowiązania są pokryte. Do bieżącej 

działalności brakuje ponad 300 tys zł. Zdaję sobie z tego sprawę. Otrzymaliśmy nadwyżkę 
ryczałty, ale niestety w lutym nastąpiła podwyżka kontraktów lekarzy o ponad milion. Niestety 

nadwyżka ryczałtu wchodzi w kontrakty. By działalność bieżąca w szpitalu się spinała my co 

kwartał szukamy oszczędności w powiecie. My zaciągamy kredyt, ale na inwestycje. My 

widzimy ten problem w szpitalu. Będzie musiało być inne finansowanie szpitala i spojrzenie na 

wycenę świadczeń. 80% kosztów to wynagrodzenia i wydatki osobowe. My szukamy 



oszczędności w tym pozostałych 20% i w ramach własnego budżetu powiatu. Co my możemy 

wygenerować? Nie mamy tak jak w Gminie, że Burmistrz podniesie jeden podatek i już jest 

w kasie milion dodatkowo. Co miesiąc omawiamy sytuację szpitala. Na bieżąco Prezes 

przedstawia nam informację. Środki dla szpitala będą musiały się znaleźć. Być może będą 
potrzebne 2 mln zł żeby zamknąć ten rok. Długi szpitala osiągnęły 50% kapitału i to jest naszym 

obowiązkiem jako organu założycielskiego wymagać od Prezesa działań naprawczych 

i szukania oszczędności. Sytuacja jest trudna, ale będziemy pomagać. Środków z ryczałtu 

przychodzi za mało w stosunku do ponoszonych kosztów. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – kadra wyższa pochłania większość kosztów. Jeszcze 

otrzymali podwyżkę. Kiedy do tej wyższej kadry lekarskiej dojdzie, że nie ma środków na 

płace. Pracownicy nie martwią się o szpital, a my się mamy martwić? Płace lekarzy są 
niebotyczne. 

 

Radny J. Zegar – tak jak radny Martuzalski powiedział, sesję nadzwyczajną trzeba zwołać jak 

najszybciej. Jako radni Klubu Ziemi Jarocińskiej między sobą ustaliliśmy, że pójdziemy do 

burmistrza żeby szpital wspomógł.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – tak, za udziały. 

 

Radny J. Zegar – to jest najlepsze wyjście. Pan panie radny Matuszak, też chyba tak uważa.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – pan Burmistrz nie chce udziałów w naszym szpitalu. 

Pytaliśmy się. 
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Prezes cały czas jest w Zarządzie, cały czas jest 

współpraca na linii Prezes – Zarząd Powiatu. Uzgodnić musimy, że mamy dołożyć 2 mln zł, 

a to Zarząd już wie. Kadra musi zrozumieć, że szpitalowi grozi upadłość, a jeszcze chcą 
podwyżek.  

 

Radny J. Zegar – jak Prezes cały czas jest w Zarządzie, to kto rządzi w szpitalu. Z tego wynika, 

że pani Księgowa ma tyle na głowie. Prezes powinien być w szpitalu. 

 

Radny A. Dworzyński – składam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – poddaje wniosek pod głosowanie. Kto jest za 

zamknięciem dyskusji? 

Wniosek został poparty jednogłośnie. Zamykam dyskusję. 
 

Ad. pkt. 2.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Projekt uchwały został 

udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji w przerwie sesji. Proszę 
o zabranie głosu p. Lidię Czechak, Starostę Jarocińskiego 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – proszę o podjęcie uchwały. Będziemy uruchamiać 
kredyt w razie potrzeby 

 



P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – czy ktoś zabierze głos do projektu uchwały? Nie 

widzę! Proszę o opinie Komisji: 

 
P. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu i Rozwoju 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. M. Bierła, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja Zdrowia 

i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń 

elektronicznych w systemie eSesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest 

„za” podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030? Kto jest „przeciw”? Kto „się 
wstrzymał” od głosu? W głosowaniu brało udział 19 radnych. Stwierdzam, że uchwała została 

przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Wyniki głosowania ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (19) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek 

Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz 

Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar 

 

XII/89/19 

 

Ad. pkt. 3.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – rozpatrzenie 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 został 

udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji w przerwie sesji. Czy 

ktoś zabierze głos do projektu uchwały? Nie widzę! 
 

Proszę o opinie Komisji: 

P. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu i Rozwoju 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. M. Bierła, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja Zdrowia 

i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń 

elektronicznych w systemie eSesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest 

„za” podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030? Kto jest „przeciw”? Kto „się 



wstrzymał” od głosu? W głosowaniu brało udział 19 radnych. Stwierdzam, że uchwała została 

przez Wysoką Radę podjęta przy 19 głosach „za” . 

 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie 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. 

 

Wyniki głosowania ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (19) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek 

Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz 

Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar 

 

XII/90/19 
 

Ad. pkt. 4.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030. Projekt uchwały został udostępniony radnym 

w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Projekt uchwały 

został omówiony na posiedzeniu Komisji w przerwie sesji. 

 

Czy ktoś zabierze głos do projektu uchwały? Nie widzę! Proszę o opinie Komisji: 

 
P. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu i Rozwoju 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. M. Bierła, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja Zdrowia 

i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń 

elektronicznych w systemie Esesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Kto jest „za” podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030? Kto jest „przeciw”? Kto „się 
wstrzymał” od głosu? W głosowaniu brało udział 19 radnych. Stwierdzam, że uchwała została 

przez Wysoką Radę podjęta przy 19 głosach „za” . 

 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2019 - 2030. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie 

e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Wyniki głosowania ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 0 

 



Wyniki imienne: ZA (19) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek 

Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz 

Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar 

 

XII/91/19 

 

Ad. pkt. 5.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 

2019 r. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 62 do protokołu. Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu 

Komisji w przerwie sesji. Czy ktoś zabierze głos do projektu uchwały? Nie widzę! Proszę o 

opinie Komisji: 

 
P. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu i Rozwoju 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. M. Bierła, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja Zdrowia 

i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń 

elektronicznych w systemie Esesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Kto jest „za” podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030? Kto jest „przeciw”? Kto „się 
wstrzymał” od głosu? W głosowaniu brało udział 15 radnych. Stwierdzam, że uchwała została 

przez Wysoką Radę podjęta przy 15 głosach „za” . 

 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. 

 

Wyniki głosowania ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (19) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek 

Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz 

Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar 

 

XII/92/19 

 

Ad. pkt. 6.  
Wnioski i oświadczenia radnych. Nie było. 

 

Ad. pkt. 7.  
Wolne głosy i wnioski. Nie było. 

 

 

 

 



Ad. pkt. 8.  
Interpelacje i zapytania radnych.  

 
Radny J. Zegar – na ostatnie sesji zgłaszałem zamiatanie ulic. Nie wiem, czy za kierowcą 
trzeba chodzić i pilnować? Przejechał u nas tylko pół drogi ul. Jarocińskiej a reszta gdzie 

przechodzi w Sienkiewicza, w Wąską, w Nową, w szkolną do Radlina już nie. Powiedział, że 

tu jest powiatowa, a tam nie. W Radlinie i w Mieszkowie wcale nie pozamiatał. Przyjechał i po 

dwóch godzinach pojechał. Do dzisiaj nie dokończył. Kto daje mapy kierowcy? Jutro czekam 

na telefon i ja tego dopilnuję. Już trzecią sesję o tym mówię. Jeszcze koszenie. Nic nie jest 

pokoszone, lipy puszczają, robią się krzaki.  

 

Radny St. Martuzalski – u mnie pozamiatane, jest czyściutko. Ja chcę przestrzec, bo 

w czwartek będzie procesja Bożego Ciała. Chodniki na ul. Słowackiego są niezdatne do użycia.  

 
P. L. Czechak, Starosta Jarociński – to nie jest droga powiatowa.  

 
Radny St. Martuzalski – to prawda, ale po co przysparzać pacjentów szpitalowi. 

 

Ad. pkt. 9.  
Komunikaty. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – kolejna sesja została zaplanowana na 26 czerwca. 

 

 

Ad. pkt. 10.  
Zakończenie obrad. 

 

J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 

obrady XII Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji o godz. 16.10. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
 

 

Protokołowała :  

 

E. Wielińska 

 

 

 

 


