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Protokół nr XVI/19 
z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji 

odbytej w dniu 29 sierpnia 2019 r. w godz. od 15:00 do 18:20 
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie, p. 30  

 
*    *    *  

 

Obrady XVI sesji VI kadencji Rady Powiatu Jarocińskiego otworzył P. J. Szczerbań, 

Przewodniczący Rady. Stwierdził, 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 radnych, pracowników Starostwa i gości stanowią załączniki 

nr 1,2,3,4. 

Spóźniony radny: Mateusz Walczak. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – porządek obrad 16 sesji Rady Powiatu został Państwu 

podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji w programie e-sesja. Informuję, że Zarząd Powiatu 

wniósł o rozszerzenie porządku obrad o punkt: 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku na nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Jarocińskiego położonej w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16. Uchwała zostanie rozpatrzona 

jako punkt 9, a pozostałe zmienią numerację o 1. 

Zarząd Powiatu wniósł również autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

na lata 2019-2030 oraz autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok. Autopoprawki zostały 

zamieszczone w programie esesja. 

Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję. 
Proszę o przegłosowanie porządku obrad. Głosujemy w systemie eSesja. Kto jest „za” przyjęciem 

zmian do porządku obrad? 

 
Głosowano w sprawie: zmiana porządku obrad.  

Wyniki głosowania: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: ZA (18) 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, Julian Zegar BRAK GŁOSU (1) Mateusz Walczak 

 

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 16 sesji Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt. 2.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – protokoły z obrad XIII, XIV oraz XV sesji Rady Powiatu 

były wyłożone do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady – p. 22. Do dnia sesji nie 

zostały do nich zgłoszone żadne poprawki i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokoły 

z obrad XIII, XIV oraz XV sesji Rady Powiatu VI kadencji.  

 

Ad. pkt. 3.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XIII 

sesji Rady Powiatu Jarocińskiego zostało zamieszczone w programie esesja. Proszę o zabranie głosu 

p. Starostę Lidię Czechak. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Lista spotkań stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 
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P. L. Czechak, Starosta Jarociński – po XIII sesji Zarząd Powiatu spotkał się 9 razy. Ponadto 

w programie eSesja jest udostępniona lista spotkań. Z najważniejszych rzeczy to oddaliśmy plac 

budowy pod budowę drogi Magnuszewice – Kotlin oraz plac budowy pod ścieżkę rowerową, którą 
budujemy wspólnie z Gminą Jarocin – odcinek od Jarocina do Wilkowyi. W między czasie 

zakończyliśmy budowę pierwszego odcinka ścieżki, budowanego wspólnie z Gminą Żerków. 

Otrzymaliśmy dofinansowanie 12.860 zł, które zamierzamy wykorzystać na promocję powiatu. Jeżeli 

chodzi o pozyskiwanie środków unijnych to jest grant otrzymany z Ministerstwa Inwestycji. 

Złożyliśmy bardzo ważny wniosek i trzymajmy kciuki żebyśmy pozbywali się azbestu z terenu 

naszego powiatu. Jest ogłoszony konkurs w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i jest 

możliwość uzyskania 70% kosztów tego wywozu. Jesteśmy po zapytaniach ofertowych ławek 

solarnych. Udało się uzyskać korzystną cenę i są pewne oszczędności. Być może uda się projekt 

zrealizować w większej skali. Złożyliśmy wniosek do Wojewody na budowę drogi Golina - 

Potarzyca. Nabór odbył się teraz, a będzie to  dotyczyło inwestycji na lata 2020. Wpłynęła również 
oferta na projekt ścieżki rowerowej na terenie Gminy Jaraczewo, to jest odcinek między Osiekiem 

a Zalesiem. Jeżeli są jeszcze pytania, to bardzo proszę.  
 

Radny J. Zegar – na Komisji usłyszeliśmy, że robimy trzy ławki, bo zabrakło nam pieniędzy. Teraz 

słyszymy, że są oszczędności. 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – pierwsza wycena ławek solarnych wynosiła 25 tys zł za ławkę. 
Po zapytaniach ofertowych, które skierowaliśmy do wszystkich firm, które te ławki produkują, jedna 

z firm zaproponowała ławkę dużo lepszą niż w zapytaniu za mniejsza kwotę niż wynosi 

dofinansowanie czyli 18 tys zł. My, żeby zmienić zakres rzeczowy musimy mieć zgodę 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zwróciliśmy się z zapytaniem, czy oszczędności 

musimy zwrócić, czy możemy przeznaczyć na zakup kolejnej ławki.  

 

Radny T. Bandyk - czy można składać już wnioski o odbiór eternitu?  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – jeszcze nie. Złożyliśmy wniosek i czekamy na decyzję. Były 

składane wnioski i są podpisane na program, który my, jako powiat, realizujemy. Tu chodzi 

konkretnie o sytuacje, że ludzie posiadają azbest, np. w worku, ze względu na to, że musieli go 

wcześniej ściągnąć. Zgłoszą się do nas, my będziemy wywozić ten azbest poza teren Powiatu 

Jarocińskiego. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, to będzie to kwota 70% dofinansowania. 

Staraliśmy się bardzo, żeby się udało. Liczyła się kolejność, a nie to kto lepiej przygotował wniosek, 

więc staraliśmy się złożyć go jak najszybciej.  

 

Radny St. Martuzalski – problem azbestu jest dokuczliwy. Mamy ramy do 32 roku przez 

ustawodawcę wskazane co do usunięcia azbestu. W ubiegłej kadencji w kwietniu wpłynęła 

dokumentacja do Zarządu pn. „Program zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Jarocin”. 

Zarząd był skłonny wyrazić zgodę. Jednak okazało się, że w dokumencie pojawiła się nowa pozycja, 

czyli składowisko materiałów niebezpiecznych, w tym azbestu. Po wielomiesięcznej korespondencji 

między samorządami otrzymaliśmy w końcu informację, że Gmina Jarocin ma zamiar wybudować 
składowisko azbestu. Zarząd po otrzymaniu takiej informacji negatywnie zaopiniował ten program. 

Ta opinia nie została wzięta pod uwagę. Czy obecny Zarząd Powiatu i obecna Rada Powiatu zamierza 

nie zajmować stanowiska w tej sprawie? W mojej ocenie jedyne co powinniśmy podjąć, to ostry 

sprzeciw przeciwko umiejscowieniu składowiska na terenie Jarocina. Dodatkowym argumentem, aby 

takie składowisko się nie pojawiło to to, że funkcjonuje takie składowisko w Koninie, po wyrobiskach 

kopalni, które nie powoduje zagrożeń dla ujęć wodnych. Ubiegamy się o dofinansowanie w celu 

pomocy w usuwaniu azbestu. Czy nie można tego zmodyfikować jako program powiatowy w celu 

opłacenia kosztów wywozu z terenu Powiatu Jarocińskiego wszystkich odpadów azbestowych? 

W prosty sposób zaproponować rozwiązanie i zanegowanie tego szaleńczego pomysłu, by 

w Jarocinie takie składowisko powstało. Ja stawiam wniosek, by Zarząd przygotował takie 
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rozwiązanie i przedstawił Radzie możliwości, abyśmy z takim programem wystąpili. Byłby to bardzo 

dobry odbiór jeśli chodzi o mieszkańców naszego powiatu. 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – takiego stanowiska nie musimy zajmować. Kiedy był czas na 

złożenie takiego stanowiska akurat przebywałam na urlopie. Otrzymaliśmy informację z Wydziału, 

że takie stanowisko wystosował poprzedni Zarząd i jest ono cały czas aktualne co do naszych obaw 

odnośnie realizacji programu składowania azbestu na terenie naszego powiatu. Zarząd wystosował 

pismo, że podtrzymujemy stanowisko. Nie jest to nasze zadanie. Za politykę śmieciową odpowiada 

Gmina i to Gmina będzie decydować. Nie musi brać pod uwagę naszego stanowiska. To Gmina 

decyduje, czy takie składowisko na terenie Gminy Jarocin powstanie. Nie dziwi mnie fakt, Ze zostało 

to nam zaproponowane. Jesteśmy regionalnym odbiorcą 18 gmin. Co do programu powiatowego nie 

jesteśmy w stanie wygenerować środków w budżecie. Na razie wywozimy azbest z gospodarstw 

domowych. Nie mamy środków na budynki inwentarskie, gospodarskie. Dlatego wyszliśmy 

z pomysłem, że jeżeli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił taki program, to postaramy 

się ten azbest we workach wywieźć. Myślę, że wniosek pana radnego powinien pójść trochę później. 

Należy poczekać na decyzję pana Burmistrza. Jeżeli Gmina zdecyduje się na składowisko na naszym 

terenie, to zmniejszą się dla nas koszty wywozu.  

 

Radny St. Martuzalski – nie mam zamiaru nikogo straszyć, ale też jestem przeciwnikiem 

bagatelizowania tego problemu. Nie mogę się zgodzić, że można szafować zdrowiem 

i bezpieczeństwem mieszkańców powiatu patrząc przez pryzmat biznesowy. Zysk dla spółki to jest 

ok. 20 mln zł. Na terenie naszego powiatu jest kilkanaście tys. m2 azbestu w różnej postaci. To 

składowisko jest budowane na 250 tys m3. Mówię o 13 tys m, które jest zabezpieczeniem tego 

subregionu, w którym Jarocin jest liderem jeśli chodzi o odpady. Reszta będzie przyjeżdżała nie 

wiadomo skąd. Być może i z zagranicy. My jako samorządowcy powinniśmy takie zagrożenie 

oprotestowywać. Nie dzisiaj, nie na kolanie. Azbest jest szkodliwy jako drobinki i przykryty ziemią 
może sobie leżeć. Trzeba go jeszcze przywieźć. Wypadkowość na drodze nr 11 jest duża i powoduje 

duże zagrożenie. 

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – do wniosku radnego wrócimy na kolejnej sesji. 

Rozmawiałem z pewnym inżynierem i to nie jest ogromne zagrożenie, że to jest eternit. To jest 

minerał, przykryty ziemią nie jest szkodliwy. Gdyby to było tylko z powiatu, ale z całej Polski to nie 

bardzo. Ja azbestu się nie boję. 
 

Radna H. Szałkowska – podzielam stanowisko radnego Martuzalskiego i chcę poinformować, że w 

Internecie jest petycja, można ją podpisać. To jest petycja, która złożyli radni miejscy i jeżeli ktoś 
jest przeciwny składowisku to może podpisać. To tak informacyjnie. 

 

Radny M. Ubaniak - bardzo często Zarząd omawia bardzo ważne sprawy dla funkcjonowania 

powiatu. 13 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym było wiele informacji odnośnie 

szpitala powiatowego. Mówimy od wczoraj o podwyższeniu kapitału zakładowego o 346.000 zł. Czy 

jako radni możemy się dowiedzieć jaka jest wartość zobowiązań wymagalnych Spółki na koniec 

czerwca 2019 r.? Były również pisma dotyczące kredytu. Chciałbym się dowiedzieć o jaki kredyt 

chodzi, czy o ten który już został zaciągnięty i zmianę spłaty zobowiązań, czy nowy kredyt. Proszę 
również o informację dotyczącą aktualnej sytuacji finansowej czyli informację o wyniku za I półrocze 

oraz czy szpital dysponuje jakąś nieruchomością i co to jest za nieruchomość, która będzie podlegała 

sprzedaży? 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński –jeżeli chodzi o zobowiązania to na koniec lipca jest to kwota 

ok. 1,7 mln zł zobowiązań wymagalnych. Są to zobowiązania ruchome. Coś spłacamy, a inne 

dochodzą. Kwota, o którą prosimy dotyczy zobowiązań za luty i marzec, by nie wchodzić 
w zobowiązania dłuższe niż półroczne. Tego pilnują wszystkie szpitale. W momencie kiedy 

analizowaliśmy sytuację z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu jakie podjąć działania, 
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dyrektor Banku stwierdził, że nasza sytuacja jest na tyle dobra, że jesteśmy wśród 14 szpitali, w które 

oni zamierzają wdrożyć restrukturyzację i jednocześnie program naprawczy. Dlatego 

zobowiązaliśmy Prezesa Spółki do opracowania programu naprawczego głownie ekonomicznego. 

Prezes Zarządowi przedstawił plan naprawczy, który również został przedstawiony Bankowi. Bank 

musi dysonować aktualną sytuacją szpitala. Co do nieruchomości, to posiadamy nieruchomość po 

byłym pogotowiu. Jest propozycja, by powiat przygotował nieruchomość do sprzedaży, by 

sfinansować remont starej części szpitala. Jeżeli chodzi o finanse spółki za I półrocze to utrzymujemy 

poziom minus 350 tys zł, żeby realizować na bieżąco wszystkie wymagania, koszty osobowe, zakupy, 

amortyzacje i leasingi. Prosimy o cierpliwość i na Komisji Zdrowia przedstawimy szczegółowy plan 

naprawczy. Pochyla się nad nim również Rada Nadzorcza. Na pewno nie będziemy kredytu brać, ale 

będziemy musieli go poręczać. Niedawno szpital w Grodzisku otrzymał dofinansowanie w kwocie 

6 mln zł. Do końca września BGK się wypowie się w kwestii, jakie mamy możliwości jeśli chodzi 

o szpital. Służba zdrowia wymaga zainteresowania. Około resortowo są podejmowane pewne 

decyzje. Poproszę jeszcze o miesiąc zaufania. 

 

Radny M. Urbaniak – dziękuję za informację. A 350 tys zł to jest na rok, czy na miesiąc? 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – na miesiąc. Taką kwotę musielibyśmy przekazywać co 

miesiąc, żeby moc wszystko zapłacić.  
 

Radny A. Dworzyński - te 14 szpitali to jest w województwie?  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – tak. 14 szpitali w Województwie Wielkopolskim zwróciło się 
do BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego stworzył program specjalnie dla szpitali, które są w trudnej 

sytuacji. Są to szpitale po pozytywnej wstępnej analizie. Jeszcze nie mamy decyzji.  

 

Radny A. Dworzyński - 14 szpitali na ile?  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – na 31 szpitali. Być może te dane się zmienią. Mamy na 

konwencie co jakiś czas spotkanie z naszym przedstawicielem, którym jest pan Tomasz Paczkowski, 

były prezes naszego szpitala. Obecnie jest prezesem szpitala w Rawiczu. Być może teraz tych szpitali 

jest więcej.  

 

Radny A. Dworzyński – te 6 mln zł, które otrzymał Grodzisk, to jest nic innego jak danie pieniędzy, 

które i tak trzeba oddać. Musimy być w pełni świadomi, że to nadal jest kredyt na upłynnienie sytuacji 

finansowej, który trzeba spłacić.  
 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński –  tak. Jest to ciekawy program Banku, który ma pewien element 

kontrolny. Bank nie tylko da pieniądze, ale zobowiązuje nas do zrealizowania programu 

naprawczego. Program musi być realny. 

 

Radny J. Zegar – jakie będą odsetki? 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – przedstawią nam kilka wariantów spłaty 

 

Radny A. Dworzyński – ile musimy obecnie włożyć środków, by uruchomić program naprawczy? 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – program naprawczy mamy tylko złożyć. Nie wymagają od 

nas żadnych pieniędzy. 

 

P. H. Szymczak, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. – pani 

Starosta wypowiedziała się wyczerpująco. Potwierdzam, że jest program naprawczy i na poniedziałek 

jestem umówiony z Dyrektorem Banku BGK w Poznaniu. Muszę się dowiedzieć jaki to będzie 
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kredyt, na jakich warunkach, jakie będzie oprocentowanie. Myślę, że to będzie na 15 lat, będzie to 

rozłożone w czasie. Myślę, że nawet odciążymy powiat. Mamy też ujęte spłaty kredytu w baku PKO 

na inwestycje oraz pożyczki udzielonej przez powiat. Te zobowiązania ujęte są w prognozie 

i przepływach finansowych.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – dokładne dane o zobowiązaniach przedstawimy za miesiąc. 

Chciałam pochwalić, że pan Skarbnik również zaangażował się w ten program naprawczy. Jako 

Zarząd sprawdzamy wydatki szpitala, rozmawiamy. Trzymamy rękę na pulsie.  

 

P. H. Szymczak, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. - gdyby to 

była firma prywatna, to już by nie istniała. Jednak jest to spółka samorządowa i ma szansę 
funkcjonować.  
 

Ad. pkt. 4.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – kolejny punkt to sprawozdanie z działalności 

Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego. Ja wraz 

z Wiceprzewodniczącym Teodorem Grobelnym uczestniczyłem w dożynkach w Goli i w Rusku, 

natomiast pan radny Grobelny również w Cerekwicy i Noskowie. Proszę, by wygospodarować trochę 
czasu i uczestniczyć w uroczystościach powiatowych. 

 

Ad. pkt. 5.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – kolejny punkt to sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

z realizacji planu kontroli w I półroczu 2019 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Sprawozdanie zostało załączone wcześniej w programie eSesja. Czy są pytania do Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej? Nie widzę. 
Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przez Wysoka Radę przyjęte. 

 

Ad. pkt. 6.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Informacja dotycząca sprawozdania finansowego „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2018 rok. Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Dodam, że dyskusja była w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji. 

 

P. H. Szymczak, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. – tak, 

informacja szczegółowo była omawiana na komisji. Był dostęp do danych. Jeśli są pytania, 

to dopowiem.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – otwieram dyskusję.  
 
Radny M. Walczak – osiem szpitali z pośród 29 szpitali Województwa Wielkopolskiego wykazało 

zysk netto w roku 2018. Są to szpitale w takich miejscowościach jak Pleszew, Ostrów Wlkp., Środa 

Wlkp., Trzcianka, Złotów, Międzychód, Kościan, Chodzież. Kolejne dziewięć szpitali wykazało zysk 

ebitda. Są to szpitale takie jak Śrem, Słupca, Krotoszyn, Ostrzeszów, Oborniki, Puszczykowo, Koło, 

Wolsztyn, Piła. Jeszcze niedawno również Jarocin zaliczał się do tej grupy. W praktyce oznacza to, 

że 17 powiatów w Województwie Wielkopolskim z 29 nie musiało dofinansowywać bieżącej 

działalności szpitala, jak ma to miejsce w Powiecie Jarocińskim. Z pozostałych dwunastu szpitali 

powiatowych tylko dwa mają stratę ebitda powyżej 2 mln zł. Są to szpitale w Jarocinie ze stratą ebitda 

3 mln zł i szpital w Gnieźnie ze stratą ebitda 4,5 mln zł. Jeśli chodzi o wielkość strat ebitda za rok 

2018 to szpital w Jarocinie jest na przedostatnim miejscu w Wielkopolsce tuż przed szpitalem 

w Gnieźnie spośród 29 szpitali powiatowych w województwie.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – czy to jest stanowisko? Czy mam się odnieść? Aktualnie już 
tylko 5 szpitali jest na plusie. Sytuacja w szpitalach wygląda trochę gorzej. Nie możemy porównywać 
się ponieważ jest inna wycena świadczeń w Pleszewie, Śremie, Puszczykowie i Ostrowie. To są 
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szpitale należące do drugiej grupy. Realizują inne zadania, mają inną wycenę świadczeń. My 

jesteśmy porównywani do szpitali z pierwszej grupy. W Środzie Wlkp. jest zadłużenie 31 mln zł. 

Tam jest kwestia przekształcenia spółki. 31 mln zł największe zadłużenie ma właśnie Środa. Tam są 
inne formy osobowe tworzone, bo nikt nie chciał dopuścić do zamknięcia szpitala. Środa dysponuje 

ziemią, którą przekazał Powiat Średzki. Są to hektary przy drodze nr 11, które zostały przekształcone 

z gruntów rolnych na usługowe, które są co jakiś czas przez szpital sprzedawane. Gdyby nie było 

takiej możliwości to wynik finansowy byłby również ujemny. Nie wiele powiatów dokłada do 

bieżącej działalności, ale my też moglibyśmy. Powiaty kupują bardzo dużo sprzętu. My obciążamy 

prezesa kosztem tomografu, a są powiaty, które kupiły tomograf ze swojego budżetu. Odwiedzam 

szpitale i widzę, że trzeba przyjrzeć się budżetom powiatów i budżetom szpitali. Np. Ostrów 

wychodzi na zero, ale 10 mln zł otrzymuje na rozbudowę sali operacyjnej. Samorząd daje wsparcie 

do szpitala, co spowoduje dodatkowe przychody. Nie daje natomiast na bieżące utrzymanie szpitala. 

Nie będę mówiła, że jest dobrze, bo nie jest. Jednak będę się broniła, bo sytuacja w szpitalach wygląda 

różnie. 

 

Radny M. Walczak – w nawiązaniu do tego co powiedziałem wcześniej, jako radni Ziemi 

Jarocińskiej chcieli byśmy złożyć wniosek do zarządu Powiatu i Zarządu Spółki, o zlecenie audytu 

w szpitalu dotyczącego roku 2018 przeprowadzonego przez profesjonalnego audytora, celem 

przeanalizowania jakie są przyczyny i jaka jest skala niegospodarności ze strony Zarządu Szpitala.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – zastanawialiśmy się z panem Prezesem nad audytem 

wykonanym przez profesjonalną firmę. Nie chcieliśmy jednak doprowadzić do sytuacji, by radni 

zarzucali nam, że wydatkowaliśmy kwotę, bo audyt szpitala jest dość skomplikowany. Są firmy, które 

zrobią go profesjonalnie i taki audyt kosztowałby 50-60 tys zł. W tej sytuacji nie chciałam się 
decydować na taki wydatek. Nie chciałam, żeby audyt był zrobiony na zasadzie kopiuj – wklej. To 

musiałaby być wspólna zgoda, żeby powiat taki wydatek poniósł. Kontrolę nad Prezesem sprawuje 

Rada Nadzorcza. To Rada Nadzorcza występuje z wnioskiem o odwołanie Prezesa, a nie Zarząd. 

Rada Nadzorcza dokonała analizy dokumentów i odwołała Prezesa. Jeżeli Rada zdecyduje, to taki 

audyt może być zlecony, ale ze środków powiatowych, żeby nie obciążać szpitala, który i tak ma 

problemy finansowe ze zobowiązaniami wymagalnymi. Jeżeli audyt, to profesjonalny albo nie róbmy 

go wcale. 

 

P. H. Szymczak, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. – 

opracowując program naprawczy chciałem postawić diagnozę. Porównywałem lata 2017 – 2018. 

Mam rozpracowane dokładnie te dwa lata. Szkoda pieniędzy, żeby ktoś z zewnątrz to jeszcze robił 

audyt. I tak firma będzie opierała się na naszych danych. Nikt nie jest w stanie wymyślić nic nowego. 

Szkoda pieniędzy. Natomiast w programie naprawczym myślę o audycie zewnętrznym dotyczącym 

procedur odbywających się w szpitalu. Chodzi o to, by poprawić sprawność zarządzania oddziałami.  

 

Główna Księgowa R. Hybki - ekonomia jest bezlitosna. Jest to najtrudniejszy moment w mojej 

pracy. Borykamy się z dużymi trudnościami płatniczymi. Życzę wszystkim żebyśmy otrzymali tą 
pożyczkę, bo jeżeli nie to będzie bardzo trudno. Jako podsumowanie, to przytoczę sytuacje jaka miała 

miejsce w dniu wczorajszym. Zadzwonił do mnie wczoraj lekarz dyżurny, że mamy pacjentkę, której 

ze względu na stan zdrowia nie możemy operować w naszym szpitalu. Pacjentka musi być 
przewieziona do Poznania. Poznań nie chciał przyjąć i sfinansować zabiegu bo ma przekroczone 

limity. Poinformowano nas, że mogą wykonać zabieg, ale wystawią fakturę naszemu szpitalowi. 

Z takimi dylematami zderzamy się na co dzień. Będziemy robić wszystko, by tę pacjentkę rozliczyć. 
Musimy widzieć ekonomię, ale też z drugiej strony widzieć pacjenta.  

 

Radny J. Zegar - odnośnie audytu, w poprzedniej kadencji zaraz po zwolnieniu Prezesa Jantasa, nikt 

się nawet nie pytał i był zlecony audyt. Prezes Mazurek miał opracować program naprawczy. Z prasy 

dowiedziałem, że został zwolniony. Za coś chyba został odwołany, czy politycznie, czy źle kierował? 

Nagle został zwolniony, a tak dobrze wszystko szło.  
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P. L. Czechak, Starosta Jarociński – nie został zwolniony nagle. Otrzymaliśmy sprawozdanie. To 

jest Spółka z o.o. Opieramy się na dokumentach, a nie na tym co jest przedstawiane. Pochyliliśmy 

się nad tym. Była strata na szpitalu, która nam się nie podobała. Jednocześnie byliśmy w trakcie 

rozbudowy szpitala. Były odbiory końcowe. Uznaliśmy, że są one bardzo ważne, a decyzje złożyły 

się ze wszystkim razem. To spowodowało decyzję Rady Nadzorczej, bo to Rada Nadzorcza odwołuje 

Prezesa. 

 

Radny J. Zegar - jeżeli nie sprawdzimy, jeżeli nic nie będziemy wiedzieć,  to nadal będziemy brnąć 
w złym kierunku. Podejmijmy działania. 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – nawet jeżeli audyt wykaże, że wzrost wynagrodzeń 
postępował zbyt szybko, to Prezes już poniósł konsekwencje. Uważam, że audyt jest obecnie 

zbyteczny. To będzie audyt za 2018 rok, a nam zależy na poprawie na przyszłe lata. To, żeby 

przyjrzeć się pracy poszczególnym oddziałom jest dużo ważniejsze. Pewne decyzje wynikały 

z nagłych sytuacji. Poprzedni Zarząd podejmował decyzje w kwestii podniesienia wynagrodzenia 

pielęgniarkom. W naszym szpitalu najwyższe koszty, które rosły z roku na rok to są koszty osobowe. 

Niewiele były przychody podnoszone. 

 
Radny J. Zegar - my apelujemy, żeby było widać poprawę.  
 
Radny K. Matuszak - z czego chcecie rozliczać Prezesa Mazurka? Z tego, że dał podwyżki 

pielęgniarkom, dał podwyżki lekarzom, żeby nie odeszli? Nie ukradł tych pieniędzy. Nic lepiej nikt 

by nie zrobił. 

 

P. H. Szymczak, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. - mam 

wszystkie dane w komputerze dotyczące analizy oddziałów, kosztów. Mogę to przedstawić. Jest to 

dokładnie przeanalizowane. Nikt lepiej tego nie zrobi i jeszcze będzie trzeba zapłacić 60 tys zł. Na 

podstawie tych danych są przedstawione działania naprawcze.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady –  z czego mamy rozliczyć pana Mazurka? Z tego, że 

doprowadził do końca budowę? Tak, zamknął budowę i dopiero zmieniliśmy Prezesa. Prezes Jantas 

sprzedał studnię, sprzedał grunt za niską cenę. To są poważne zarzuty i tego pana nikt nie rozliczył.  

 

Radny St. Martuzalski - dzisiaj jest merytorycznie i bardzo się cieszę. Ja jestem za opracowaniem 

audytu. Działałem przy szpitalu i jestem przekonany, że były podejmowane decyzje najlepsze, jakie 

mogły być w tym momencie podejmowane. Pan panie Prezesie też powinien dla własnego dobra 

zagłosować za audytem. Był pan panie Prezesie w Radzie Nadzorczej, a padł z państwa ust zarzut 

o niegospodarności. Trochę przegięliście. Chciałem wrócić do słów, jakie padły na poprzedniej sesji. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – tego typu dyskusja powinna odbywać się na posiedzeniu 

Komisji do wieczora, a nie na sesji. Dyscyplinuję i przypominam, że zapis tego punktu brzmi: 

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2018 

rok. 

 

Radny St. Martuzalski - chcę podać kilka argumentów, które mogą się przysłużyć do tego, by 

wyciągać wnioski. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady –  składam wniosek o zamknięcie dyskusji.  

 

Radny St. Martuzalski - stawiam wniosek przeciwny i uzasadnienie do tego wniosku.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady –  panie mecenasie który wniosek jest ważniejszy? 
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P. T. Kuderski, radca prawny – przy tak sformułowanych wnioskach trudno uznać, który jest dalej 

idący. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – ja nie chcę zamykać dyskusji, ale taka dyskusja powinna 

odbywać się na Komisji. 

 

Radny St. Martuzalski – na wczorajszym posiedzeniu nie było tego wystąpienia, które dzisiaj było. 

Chcę stwierdzić jedno, że nieprzyzwoitością jest mówienie o kimś, kogo się nie zaprosiło nawet na 

sesję. Rzucanie zarzutów o niegospodarności jest nieprzyzwoitością. Profesor Bartoszewski 

powiedział: „jeżeli nie wiesz jak się zachować, zachowuj się przynajmniej przyzwoicie”. To co się 
teraz dzieje jest nieprzyzwoitością. Ja chce się w punktach odnieść do i tych pseudo zarzutów, które 

tu padły. Chcę w obronie poprzedniego Zarządu Szpitala, w obronie Zarządu Powiatu powiedzieć, że 

te zarzuty….W poprzedniej kadencji, kiedy podejmowałem temat szpitala, miałem mówione, że mam 

przestać. Teraz każdy jest zdziwiony, że sytuacja finansowa jest trudna. Chcecie żyć 
w nieświadomości. Rozdam państwu wywiad z dyrektorem szpitala, który opisuje sytuację szpitali 

powiatowych. To ma związek z dzisiejszą sesją. 
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – ogłaszam 5 min przerwy w obradach. 

 

Po przerwie. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – wznawiam obrady po przerwie. Poddaję pod głosowanie 

wniosek klubu Radnych Ziemi Jarocińskiej o wykonanie audytu w Spółce „Szpital Powiatowy 

w Jarocinie”. 

 
Radny St. Martuzalski - uważam, że powinno być doniesienie do prokuratury o niegospodarności. 

 

Radny A. Dworzyński - wniosek klubu Ziemi Jarocińskiej nie jest formalny, bo nie wskazał źródła 

finansowana. 

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – poddaję wobec tego pod głosowanie wniosek radnych 

Ziemi Jarocińskiej o wykonanie audytu w Spółce "Szpital Jarociński w Jarocinie ze wskazaniem 

finansowania z budżetu powiatu.  

 
Głosowano w sprawie: wniosek radnych Ziemi Jarocińskiej o wykonanie audytu w Spółce "Szpital 

Jarociński w Jarocinie ze wskazaniem finansowania z budżetu powiatu.  

 

Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 12, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (7) Agnieszka Borkiewicz, Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Janina 

Nicke, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar PRZECIW (12) Tomasz Bandyk, Janusz 

Barański, Marta Bierła, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, 

Jacek Jędraszczyk, Karol Matuszak, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań 
 

Radny K. Matuszak – ad vocem. Nigdy nie byłem przeciwko dyskusji o szpitalu. Zawsze byłem za 

dyskusją, ale żeby była ona merytoryczna.  

 

Głosowano w sprawie: wniosek radnego Szczerbania o zamknięcie dyskusji.  

Wyniki głosowania ZA: 17, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 0 
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Wyniki imienne: ZA (17)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka Borkiewicz, 

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

Elżbieta Kostka, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan 

Szczerbań, Michał Urbaniak, Julian Zegar PRZECIW (2) Stanisław Martuzalski, Mateusz Walczak 

 

Ad. pkt. 7.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – kolejny punkt to rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarociński. Projekt uchwały 

został udostępniony radnym w programie eSesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. Zanim zaczniemy realizacje punktu mam prośbę, nie przynosimy telefonów na sesję. Nie 

grzebiemy w komórkach. Proszę o przedstawienie projektu uchwały pana Mariusza Stoleckiego, 

członka Zarządu Powiatu. 

 

Radny M. Stolecki, członek Zarządu Powiatu - zmiana dotyczy dodatków funkcyjnych dyrektora 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wcześniej były widełki 600-1600, Podwyższamy do 1800. 

Druga zmiana dotyczy dodatku dla wychowawców klas. Zgodnie ze zmianami w przepisach dodatek 

ten musi wzrosnąć do 300 zł.  

 

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

dyskusję.  
 

Radny St. Martuzalski - czy Rada Powiatu odbędzie podobną dyskusję jak o dofinansowaniu 

szpitala przez powiat z uwagi na niewystarczające finansowanie z NFZ, o oświacie, kiedy wiemy, że 

budżet państwa nie przekazuje nam środków na oświatę na poziomie 2,5 mln zł, które też musimy 

dołożyć. Nie słyszałem takich dyskusji, tak dynamicznych, jak w stosunku do szpitala.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – ja przypomnę, że to nie jest temat. Proszę o opinię Komisji 

Edukacji i Kultury. 

 

Radny M. Drzazga Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji i Kultury 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radny A. Dworzyński - czy mamy zabezpieczone środki na podniesienie dodatków na 

wychowawstwo? To jest kwota 203 zł na wychowawcę. Jaka to jest kwota na ten rok i jaka to jest 

kwota przewidziana na przyszły rok? Czy jest to objęte subwencją, czy musimy wyłożyć z własnych 

środków?  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – mamy 129 oddziałów jeśli chodzi o wychowawstwo. 

Przeliczaliśmy to oczywiście od września do grudnia. Ok. 800 zł razy 129 oddziałów. Można na 

szybko przeliczyć. Czekamy na środki, ale nie wiemy ile ich otrzymamy. Mamy oszczędności 

w związku ze strajkiem, więc środki mamy zabezpieczone w budżecie. Liczymy na to, że subwencja 

nam wystarczy. Co miesiąc kontrolujemy środki na oświatę. Na chwilę obecną dokładamy do 

subwencji 1,8 mln zł. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję. Przystępujemy do głosowania za pomocą 
urządzeń elektronicznych w systemie eSesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Kto jest „za” podjęciem uchwały? 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 zmieniającej 

uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Jarociński. 
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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 

 

XVI/116/19 

 

Ad. pkt. 8.  
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 

eSesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Proszę o zabranie głosu panią Starostę 
Lidię Czechak.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - szpital przekazał Zarządowi Powiatu aktualną sytuację 
finansową Spółki. Postanowiliśmy w ramach swoich oszczędności przekazać kwotę 346 tys zł. 246 

tys zł to są środki na pokrycie zobowiązań wymagalnych z okresu luty – marzec tego roku. Nie 

chcemy wchodzić w zobowiązania długoterminowe. Natomiast 100 tys zł na pokrycie zobowiązań 
inwestycyjnych.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – otwieram dyskusję. 
 

Radny St. Martuzalski - oczywiście będę głosował „za”. Przekazujemy środki w formie 

podniesienia udziałów. Chciałem zwrócić uwagę, że tego typu zasilanie czy pomoc dla szpitala nie 

poprawi wyniku. Powinien być wypracowany inny sposób na przekazywanie środków na wydatki 

bieżące, nie w formie podniesienia udziałów w Spółce przez jedynego właściciela, ale w takiej 

formie, aby te środki mogły poprawić wynik finansowy.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – tylko, że nasz szpital nie jest spzozem, tylko Spółką. Mamy 

ograniczone możliwości. Moglibyśmy być usługobiorcami, ale to wiąże się z problemami. Jesteśmy 

w trakcie sporządzania dla BGK planu naprawczego. Ta formuła jest najlepsza dla banku. 

 

Radny St. Martuzalski – tak, ale ja już dwa miesiące temu złożyłem wniosek, by przygotować 
pomoc szpitalowi w taki sposób, by miał pieniądze na skonsumowanie, ale miał również poprawienie 

wyniku.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję. Poproszę o opinie Komisji. 

 

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

i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
Radny K. Matuszak, Przewodniczący komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu i Rozwoju 

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? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? W głosowaniu 

brało udział 19 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 
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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 

 

XVI/117/19 

 

Ad. pkt. 9.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego usytuowanego 

w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego położonej w Jarocinie 

przy ul. Kościuszki 16. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie eSesja. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

obrady opuściła P. L. Czechak, Starosta Jarociński. 

 

Radny T. Stolecki, członek Zarządu Powiatu - pani która wynajmowała lokal miała zaległości 

finansowe w stosunku do powiatu w opłacie najmu. Po uregulowaniu przez nią zaległości może 

zostać zawarta nowa umowa  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję. Czy ktoś zabierze głos do projektu uchwały? 

Nie widzę. Proszę o opinię Komisji. 

 
Radny K. Matuszak, Przewodniczący komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu i Rozwoju 

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? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? W głosowaniu 

brało udział 18 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

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

wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku na 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego położonej w Jarocinie przy 

ul. Kościuszki 16. 

Wyniki głosowania ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: ZA (18) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka Borkiewicz, 

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 BRAK GŁOSU (1) Lidia Czechak 

 

XVI/118/19 

 

 

 



12 

 

Ad. pkt. 10.  
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 eSesja. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Autopoprawki stanowią załącznik nr 13 do 

protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - omówił zmiany zawarte w projekcie uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2019 – 2030 wraz z autopoprawkami. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję. 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 wraz z autopoprawkami. 

 
P. T. Bandyk, Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja Zdrowia 

i Spraw Społecznych również 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? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? W głosowaniu 

brało udział 17 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 

- 2030 wraz z autopoprawkami.  

Wyniki głosowania ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: ZA (18) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka Borkiewicz, 

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 BRAK GŁOSU (1) Lidia Czechak 

 

XVI/119/19 

 

Ad. pkt. 11.  
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 eSesja. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr 14 do protokołu. Autopoprawki stanowią załącznik nr 15 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - omówił zmiany zawarte w projekcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. wraz z autopoprawkami. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję. 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 wraz z autopoprawkami. 
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P. M. Drzazga, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji i Kultury 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

P. T. Bandyk, Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja Zdrowia 

i Spraw Społecznych również 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? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? W głosowaniu 

brało udział 18 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. wraz z autopoprawkami 

Wyniki głosowania ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: ZA (18) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka Borkiewicz, 

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 BRAK GŁOSU (1) Lidia Czechak 

 

XVI/120/19 

Ad. pkt. 12.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – interpelacje i zapytania radnych. Między sesjami nie 

wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie ze strony radnych. Czy w dniu dzisiejszym ktoś chce złożyć 
interpelację lub zapytanie? 

 

Radny St. Martuzalski – na jednej z wcześniejszych sesji złożyłem interpelację odnośnie 

dodatkowych kosztów poniesionych w Domu Pomocy Społecznej. Zabrakło mi w odpowiedzi na nią 
kosztów odwodnienia. Tego w wykazie nie było. Była o kwota ok. 50 tys zł. Prosiłbym o uzupełnienie 

wykazu kosztów. 

 
Radny K. Matuszak - mówiliśmy o zamiarze sprzedaży budynku byłego pogotowia. W poprzedniej 

kadencji mówiliśmy o tym, że musimy myśleć o rozwoju szpitala w zakresie opieki całodziennej 

osób starszych, o paliatywie, o hospicjum. Mówiliśmy też, że byłoby to znakomite miejsce na 

hospicjum blisko szpitala. Myślę, żeby pan Prezes tak zrobił, żeby tego nie sprzedawać i przeznaczyć 
na ten cel.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady –  bardzo dobry wniosek. Przy obecnym zadłużeniu szpitala 

sprzedaż budynku nic nam nie wniesie.  

 

P. H. Szymczak, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. -  jest to za 

mały obiekt na hospicjum. Mamy plan inwestycyjny, by stworzyć go na jednej z kondygnacji 

w budynku szpitala. Byłoby to korzystne dla szpitala i pacjentów.   

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przechodzimy do działania i za to dziękuję. Proszę 
o harmonogram tego działania. 

 

Ad. pkt. 13. Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radny St. Martuzalski - chciałem powiedzieć o kilku rzeczach. Pozwoliłem sobie przekazać 
wywiad z dyrektorem szpitala w Nowym Mieście Lubawskim, który opisuje sytuację szpitali 

powiatowych, w tym również naszego. Warto przeczytać tekst, by uzupełnić wiedzę o tym, jak 

funkcjonuje cały system. Odnośnie sytuacji finansowej szpitala i programu naprawczego, to dopóki 
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"Narodowa Fikcja Zdrowia” nie będzie płaciła odpowiednich środków na leczenie to zapomnijmy 

o tym, że szpitale będą się bilansowały. Ministerstwo, Premier mówili o dojściu do 6,4 do 2023 roku. 

Co mają powiedzieć ci chorzy, którzy do 2023 r. mają kilka lat. Te decyzje powinny być podjęte już 
i środki na szpitale powinny się znaleźć. Dwa powiaty podjęły uchwały stanowiskowe dotyczące 

zwiększenia finansowania i uzdrowienia sytuacji w służbie zdrowia i szpitali powiatowych. My jako 

powiat też powinniśmy podjąć takie stanowisko, bo nas też to dotyczy. Im więcej takich stanowisk, 

to być może Ministerstwo Zdrowia podejmie decyzje, że pieniędzy nie będzie się szukało 

w budżetach powiatowych. Być może inne powiaty też podejmą takie stanowiska. To jest pierwszy 

wniosek. Apeluję, by politykę, jeśli chodzi o szpital pozostawić na dworze. Mówimy o sytuacji 

finansowej szpitala, udowadniamy że ktoś mógł wydać mniej czy podjąć inne decyzje, a nie mówimy 

z przyczyn politycznych o istocie całego problemu, jakim jest za małe finansowanie służby zdrowia. 

Czy my będziemy rolować zobowiązania, a jest to jedyna droga do uporządkowania finansów 

powiatowych z BGK, bo to jest rolowanie na dłuższy czas, zobowiązania będą nadal rosły, bo 

finansowanie nadal nie będzie zwiększone. Zdziwiłbym się gdyby radni byli przeciwni podjęciu 

takiego stanowiska. To jest wymóg chwili. Dawno nie widziałem pani Głównej Księgowej tak 

zdenerwowanej, bo wiem co przechodziła przez lata, byłem blisko i wiem, że z finansami zawsze był 

problem. Szpital na stronę przychodową nie ma wpływu lub prawie nie ma. Zakładanie 10% wzrostu 

przychodów jest uzależnione tylko od pozytywnej decyzji Ministerstwa Zdrowia i NFZ. Bez tego 

będziemy dokładać do wydatków bieżących szpitala. Dlaczego koszty wzrosły? Między innymi na 

ostatniej sesji poprzedniej kadencji podjęliśmy decyzję żeby zakończyć protest zbiorowy 

z pielęgniarkami, żeby kwota, która przypadała na pielęgniarkę była netto, a nie brutto. Wówczas 

padło zobowiązanie, że różnicę pochodnych od podwyżek dla pielęgniarek uzupełni powiat. Czy 

powiat uzupełnił i wywiązał się z obietnicy? Czy powiat wywiąże się z decyzji, żeby podwyżkę 
otrzymali ratownicy? Również padła deklaracja, że środki te będą pochodziły z budżetu powiatu. 

Takie decyzje ze względów politycznych zostały podjęte, a skutkują liczeniem strat. Na poprzedniej 

sesji padły zarzuty, że mówiłem, że szpital wychodzi na prostą. Tak i dzisiaj to podtrzymuję. Szpital 

to nie tylko finanse. Zmieniło się wiele. Za chwilę kobiety będą mogły rodzić w lepszych warunkach, 

co spowoduje zwiększenie liczby urodzeń a tym samym zwiększenie przychodów. Koszty związane 

z akredytacją, nowy tomograf, którego koszt jest miesięczny, uporządkowanie wielu spraw, 

uporządkowanie programu inwestycyjnego. To jest wyjście na prostą. Natomiast finanse, a to są 
słowa pani dyrektor Pachciasz: ja jestem od ryczałtu, a o finansach proszę rozmawiać z radnymi 

i zarządem”. Te informacje chciałem przekazać, bo uważam że mogą nam się przydać w pracach nad 

tym, żeby szpital stawiać na nogi.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – tak słucham i myślę, że prezesa i księgową szpitala trzeba 

zwolnić, bo oni są nie potrzebni. My wiemy lepiej.  

 

Ad. pkt. 14.  
Wolne głosy i wnioski. Nie było. 

 

Ad. pkt. 15.  
Komunikaty. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – mamy zaproszenie dla wszystkich Radnych Rady Powiatu 

na III Integrację „Z kulturą razem” w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. Ponadto na 31 sierpnia 

na obchody Solidarności. Ponadto msza św. 1 września z okazji rocznicy wybuchu II wojny 

światowej 18.30. Ponadto proszę o uczestnictwo w obchodach 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego 

w Jarocinie. 

 

Radny J. Zegar - 3 września o godzinie 19.00 w Cielczy odprawiona zostanie msza św. a następnie 

odsłonięcie tablicy upamiętniającej poległych pilotów.  
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – proszę radnych o uczestnictwo w uroczystościach, na 

które są zapraszani. 

 

Ad. pkt. 16. Zakończenie obrad. 

 

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

XVI Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji o godz. 17.20. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
Protokołowała :  

 

E. Wielińska 

 

 

 


