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

odbytej w dniu 26 września 2019 r. w godz. od 15:00 do 16.30 
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie, p. 30  

 
*    *    *  

Obrady XVIII 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: Janusz Barański. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – porządek obrad 18 sesji Rady Powiatu został Państwu 

podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji w programie e-sesja. Ponadto wnoszę o rozszerzenie 

porządku obrad o punkt: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Powiatu jarocińskiego Uchwała zostanie 

rozpatrzona jako punkt 11, 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. 
Głosujemy w systemie eSesja. 

 

Radny St. Martuzalski - przed ostatnią sesją otrzymaliśmy informacje z dwóch powiatów 

o uchwałach stanowiskowych odnośnie niewystarczających, dramatycznie niskich nakładów na 

szpitale, na służbę zdrowia. Myślałem, że pani Starosta i pan Przewodniczący podobną uchwałę 
przygotują. Sytuacja w szpitalach, nie tylko w naszym jest bardzo trudna. Solidarność wszystkich 

samorządów w walce o odpowiednie finansowanie służby zdrowia byłaby jak najbardziej  oczekiwana 

przez pacjentów. Dlaczego nie dzisiaj i czy Zarząd i Przewodniczący planują przyjęcie tego typu 

rozstrzygnięcia? 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - nie przygotowaliśmy żadnego stanowiska w tym zakresie 

ponieważ na konwencie starostów, na każdym spotkaniu temat służby zdrowia jest poruszany. 

Podpisaliśmy się już pod stanowiskiem, aby temat wybrzmiał dobrze, że powinno się podwyższyć do 

6 PKB nakłady na służbę zdrowia. Została też wydelegowana grupa i sama  jestem w tej grupie 

inicjatywnej i szukaliśmy sposobów jak zwiększyć przychody ograniczając pewne koszty. 

Wypracowaliśmy stanowisko i czekamy na spotkanie, by na ten temat porozmawiać. Wszyscy 

starostowie mówiliśmy, że chcemy by zwiększyły się nakłady na służbę zdrowia. To był nasz głos. 

Osobą, która nas reprezentuje jako konwent jest Starosta z Wolsztyna i prezes szpitala w Rawiczu pan 

Paczkowski. Kolejny Konwent odbędzie się po wyborach. Szefem Konwentu jest Starosta 

Ostrzeszowski, który przełożył Konwent na okres po wyborach. 

 

Radny St. Martuzalski – stanowisko byłoby dla pani Starosty narzędziem wzmacniającym pozycję. 
Starosta i Zarząd jest organem wykonawczym, organem stanowiącym jest Rada i to Rada decyduje 

o stanowiskach i zaakceptowaniu pewnych kierunków. Uważam, że takie stanowisko Rada powinna 

przyjąć, by wyposażyć Starostę Jarocińskiego w upoważnienie organu uchwałodawczego. W mojej 

ocenie pomogłoby to sprawie. Stąd taki mój wniosek i moje pytanie.  

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję. Proszę o przegłosowanie porządku obrad. 

Głosujemy w systemie eSesja. Kto jest „za” przyjęciem porządku obrad z zaproponowanymi 

zmianami? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. 
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Głosowano w sprawie: Zatwierdzenie porządku obrad. 

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

NIEOBECNI:0 

Wyniki imienne: ZA (18) Tomasz Bandyk, 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 BRAK GŁOSU (1) Janusz Barański 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 18 sesji Rady 

Powiatu. Zanim rozpoczniemy realizację porządku obrad Pani Starosta Lidia Czechak, Pan Mariusz 

Stolecki Członek Zarządu Powiatu i ja jako Przewodniczący Rady Powiatu jak co roku wręczymy 

nagrody dla pięciu Najlepszych Maturzystów 2018/2019. 

 

P. M. Stolecki, Członek Zarządu Powiatu – niedawno nagradzaliśmy Najlepszych Sportowców i 

Najlepszych Trenerów w naszym powiecie. Teraz mamy zaszczyt nagrodzić Najlepszych Maturzystów 

naszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019. 

Nagrody otrzymały: 

1. Anna Bartkowiak – absolwentka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 

2. Liliana Mazur –absolwentka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, 

3. Joanna Klotzel – absolwentka Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach,  

4. Joanna Matuszak – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego, 

5. Hanna Nowak – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego. 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – chciałam serdecznie pogratulować. Jesteśmy dumni 

i szczęśliwi, że mamy tak wspaniałych maturzystów. Maturę w kraju zdawało 250.000 osób. Niewiele 

było osób, które zdały ją na 100%. Cieszymy się, że Panie reprezentowały nasz powiat na szczeblu 

najlepszych maturzystów w kraju. Zapraszam do pamiątkowego zdjęcia.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo przybyłym maturzystom. Życzę wiele 

dobrego. Wracamy do realizacji porządku obrad. 

 

Ad. pkt. 2.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – protokoły z obrad XVI oraz XVII 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 XVI 

oraz XVII sesji Rady Powiatu VI kadencji.  

 

Ad. pkt. 3.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XVI sesji 

Rady Powiatu Jarocińskiego. 

 

P. L. Czeczak, Starosta Jarociński – w programie eSesja zostały udostępnione tradycyjnie radnym 

dwa załączniki: sprawozdanie z prac Zarządu. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń 
Zarządu oraz lista odbytych spotkań członków Zarządu. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Dziękuję radnym za uczestnictwo 

w obchodach patriotycznych, rozpoczęciu roku szkolnego. Jeżeli są pytania, to chętnie się odniosę. 
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – nie widzę. Stwierdzam, że sprawozdanie z działalności 

Zarządu Powiatu po XVI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego zostało przez Radę przyjęte. 
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Ad. pkt. 4.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady 

Powiatu oraz Radnych po XVI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego. Podobnie jak powiedziała pani 

Starosta, głównie uczestniczyłem w uroczystościach patriotycznych, w powiatowym rozpoczęciu roku 

szkolnego oraz ważna uroczystość to czterodniowe obchody 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego w 

Jarocinie. 

 

Ad. pkt. 5.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I 

półrocze 2019 roku. Informacja została zamieszczona w programie esesja. Informacja stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. Proszę o zabranie głosu pana Jacka Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 

I półrocze 2019 roku była przedstawiana na poszczególnych posiedzeniach komisji Rady. Przedstawię 
wobec tego skrótowo najważniejsze informacje w tym zakresie. Dochody budżetu Powiatu 

Jarocińskiego zostały zrealizowane na poziomie 52% założonego planu, natomiast wydatki na 

poziomie 40%. Wciągu minionego półrocza budżet powiatu wzrósł o blisko 12 mln zł, z czego 8 mln 

zł w dochodach majątkowych. Dzięki temu można zrealizować więcej inwestycji. Nie było potrzeby 

uruchamiania kredytu. Planowano deficyt blisko 900 tys zł, a na półrocze jest zrealizowana nadwyżka 

blisko 10 mln zł. Uruchomionych jest szereg przedsięwzięć, których płatność przewidziana jest na 

drugie półrocze. Dlatego poziom wydatków jest na poziomie 40%. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę. 
Stwierdzam, że Wysoka Rada informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 

roku przyjęła. 

 

Ad. pkt. 6.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego. Informacja została zamieszczona w programie esesja. Informacja 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Proszę o zabranie głosu pana Jacka Jędrzejaka, Skarbnika 

Powiatu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – jeżeli chodzi o kształtowanie się wieloletniej prognozy 

finansowej to prognoza składa się z dwóch załączników. Pierwszy to jest budżet powiatu w latach 

2019 – 2030. W zakresie roku 2019 jego realizacja jest w trakcie i nie jest zagrożona. Z WPF wynika, 

że spełniamy wskaźniki obsługi zadłużenia oraz wypracowana jest nadwyżka operacyjna, która 

umożliwia regularne finansowanie długu i spłacanie pożyczek zaciągniętych przez powiat. Jeżeli 

chodzi o załącznik nr 2 – wykaz przedsięwzięć. W roku 2019 tych przedsięwzięć jest kilkanaście. 

Jeżeli chodzi o część wydatkową stanowi ona kwotę blisko 1,7 mln zł. Zrealizowaliśmy dotychczas 

22% założonego planu, a narastająco blisko 8 mln zł, co stanowi 40% przedsięwzięć wieloletnich 

zapisanych w załączniku nr 2. W tym półroczu do WPF zostały włączone cztery kolejne 

przedsięwzięcia, w tym trzy oświatowe. Projekty dopiero się rozpoczęły, trwają przetargi. Środki 

jeszcze nie zostały wydatkowane.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę. 
Stwierdzam, że Wysoka Rada informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego przyjęła. 

 

Ad. pkt. 7.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2019/2020. 

Informacja została zamieszczona w programie esesja. Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Proszę o zabranie głosu pana Mariusza Stoleckiego, Członka Zarządu Powiatu. 
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P. M. Stolecki, Członek Zarządu Powiatu – temat był szeroko omawiany na posiedzeniu Komisji 

Edukacji i Kultury. Obecnie w naszych szkołach uczy się 3785 uczniów. Liczba ta jest zdecydowanie 

wyższa w stosunku do ubiegłego roku. W tym roku przyjęliśmy do szkół podwójny nabór po szkołach 

podstawowych i po gimnazjach. W klasach pierwszych przybyło łącznie 1687 uczniów. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – czy ktoś z państwa radnych pragnie zabrać głos w sprawie 

przedłożonej informacji? Nie widzę. Stwierdzam, że informacja została przez Wysoką Radę przyjęta. 

 

 

Ad. pkt. 8.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przystępujemy do rozpatrzenia 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 10 do protokołu. Proszę o zabranie głosu 

pana Jacka Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – projekt uchwały dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Jarocinie o kwotę 1.035.000 zł. Są to środki, które są niezbędne Spółce po to, by za III 

kwartał uregulować swoje zobowiązania, wynikające z zaciągniętych wcześnie obligacji oraz kredytu 

inwestycyjnego. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych pragnie zabrać głos? 

 

Radny M. Walczak - na ostatniej sesji była mowa o tym, że otrzymamy plan naprawczy. Wiem, że 

taki plan jest gotowy, bo z informacji medialnych można było się dowiedzieć, że pan Prezes przekazał 

go Senatorowi Wojtyle. Ponadto jaka jest strata szpitala za 8 miesięcy tego roku i jakie są zobowiązania 

wymagalne? 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – plan naprawczy jest i miał być przedstawiany na Komisji 

Zdrowia. Pan Prezes przybył na Komisję. Rozmawialiśmy przed Komisją z panią Przewodniczącą 
i w związku z tym, że bank BGK wniósł do programu jeszcze 15 pytań i jest  on doprecyzowywany 

po stronie przychodów i kosztów. Program jest ulepszany i idzie w stronę audytu. Jak program 

naprawczy będzie zaakceptowany przez BGK przedstawimy go Komisji Zdrowia i później na sesji. 

 

Radny M. Walczak - jaka jest strata za 8 miesięcy i zobowiązania wymagalne? 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - miesięcznie utrzymujemy stratę 350 tys. zł. Przyznano nam 

zwiększony ryczałt o kwotę 700 tys. zł. W tym roku otrzymaliśmy od Rządu łącznie ponad 2 mln zł. 

Cieszymy się z każdych pieniędzy. Jednak patrząc jak rosną koszty i jaką generujemy stratę to prosimy 

o więcej. 

 

Radny St. Martuzalski - 350-380 tys zł straty średniomiesięcznej, to musimy mieć świadomość, że 

jest to po zwiększeniu ryczałtu na początku roku o 1,3 mln zł. To nie jest tak, że jest zwiększony 

ryczałt, tylko trzeba wypracować procedury i wygenerować dodatkowe koszty. O tym mówiłem przez 

ostatnie dwa lata. W całym kraju trwa akcja protestacyjna fizjoterapeutów i laborantów. Jak sytuacja 

wygląda w jarocińskim szpitalu? Są to zaległości z wielu lat. NFZ nie daje więcej. Teraz powinniśmy 

żądać tych pieniędzy, bo całe odium spada na samorząd i na Prezesa za sytuację, na którą nie mamy 

wpływu. Na przełomie roku ryczałt powinien wzrosnąć minimum 10%. To jest właśnie 5-6 mln zł. 

Wówczas szpitale miałyby sytuację stabilną. Od nowego roku będziemy mieli podwyżkę energii i jeśli 
nie zmienią się warunki finansowania przez NFZ powiat będzie musiał dokładać dodatkowo 5-7 mln 
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zł do wydatków bieżących. Mówimy o planie naprawczym. Prezes uzasadniał, że jest potrzebny dla 

Banku, by mógł on „zrolować” nasze zobowiązania. Zdaję sobie sprawę, dlaczego bank ma 

wątpliwości i opory. My na przychody Spółki nie mamy żadnego wpływu. Bez poważnego 

potraktowania szpitali przez państwo i NFZ nie ma możliwości żeby… jak można w budżecie 38 mln 

zł wygenerować 5 mln zł po stronie kosztowej, nie mając możliwości na zwiększenie przychodów?  

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

o fizjoterapeutów i laborantów to rozmawiam z tymi grupami zawodowymi. Obecnie nie ma takich 

sytuacji, żeby był sygnał o proteście. Zaproponowałem laborantom, ze względu na to, że oddaliśmy 

do użytku nowe laboratorium, zwiększenie przychodu z tytułu zwiększonej ilości usług, badań dla 

podmiotów z zewnątrz tj. zakładów pracy. Rozmawiałem z kilkoma zakładami pracy i oferowałem 

usługi. Jeśli chodzi o fizjoterapeutów, to stabilna sytuacja finansowa i podwyżki wiążą się z „górą”. 

Centrala nie uwzględniła tej grupy zawodowej, natomiast pielęgniarki i położne tak. Mam propozycję, 
że fizjoterapeuci otrzymają pieniądze z tytułu ich pracy. Cały czas rozmawiamy, by nie odbyło się to 

kosztem całego szpitala. Te jednostki w ramach działania szpitala nie mają dużego wpływu na sytuację 
finansowo-ekonomiczną szpitala. Gdzie indziej generowane są duże koszty i tam skoncentrowałem 

działania i w programie naprawczym pokazałem o jaki obszar chodzi. Sytuacja szpitala wiąże się od 

początku jego przekształcenia. W wyniku przekształcenia powinno się podpisać porozumienie 

z pracownikami, gdzie w ramach tego porozumienia powinno wynikać, że np. pielęgniarki i położne 

zatrudnione są na szpital a nie na oddział. Jeżeli są na oddział, to nie ma możliwości przesuwania ich 

na inny oddział. Jest możliwość oddelegowania, ale trzeba to uzasadnić. Jest to procedura, a często 

dana osoba potrzebna jest na kilka dni. Nie ma swobody zarządzania kadrami. Koszty wynagrodzeń to 

ok. 80% wszystkich kosztów. Będę składał wniosek odnośnie modernizacji oddziału wewnętrznego 

na przyszły rok. W wyniku tego dokumentację, która zgłoszona została do programu rewitalizacji 

potraktowałem jako koncepcję i na podstawie tego, chcę opracować program funkcjonalno – użytkowy 

z podziałem na etapy. W ramach jednego z etapów ma być zrealizowana w ciągu jednego roku 

modernizacja oddziału wewnętrznego. Zakładam, że oddział wewnętrzny będzie na jednej 

kondygnacji. Z tego tytułu mamy oszczędności na rok 840.000 zł. 

 

Radny A. Dworzyński - z czego to wynika?  

 

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

się zatrudnienie o ok. 12 osób. Personel będzie obsługiwał oddział na jednej kondygnacji.  

 

Radny St. Martuzalski - a wymagana ilość pielęgniarek na łóżko?  

 

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

problemu, bo jeżeli będzie 30 lóżek to i tak pielęgniarek jest za dużo. Warunki brzegowe są 
uwzględnione. Tak to trzeba projektować.  
 

Radny St. Martuzalski – obowiązują normy. Na łóżko przypada odpowiednia ilość pielęgniarek. 

 

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

wychodzi z liczb i uwzględniam normy. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – ta dyskusja powinna odbywać się na Komisji Zdrowia. 

 

Radna M. Bierła - pracuję na oddziale wewnętrznym, który obecnie znajduje się na dwóch 

kondygnacjach a wręcz na trzech. Sekretariaty mieszczą się w piwnicach a oddział wewnętrzny 

znajduje się na poziomie 2 i na poziomie 6. Dlaczego dążymy do utworzenia oddziału na jednym 

poziomie? Ze względów ekonomicznych, gdzie oświetlenie, prąd, utrzymanie wszystkich gabinetów 

lekarskich, pielęgniarskich, sale chorych, kuchenka, brudowniki wszystko co jest potrzebne mieści się 
na obu kondygnacjach, podwójnie. Jeżeli będzie to jeden poziom, to na jednym poziomie będzie 30 
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łóżek, jeden gabinet zabiegowy, jeden brudownik itd. a nie w ilości podwójnej. To są już oszczędności. 

Kolejne oszczędności to personel. Obecnie mam 20 pielęgniarek na etacie, w tym dwie na urlopach 

macierzyńskich. Muszę zabezpieczyć dniówkę i nockę. Na każdym poziomie są dwie pielęgniarki, 

a wciągu dnia 2-3. Na oddziale są pacjenci z nowotworami, neurologiczni, wykonujemy dużo badań 
diagnostycznych gdzie są to pacjenci głównie leżący. Musimy jeździć łózkami, wózkami, dowozić z 6 

poziomu na 2 i odwrotnie na badania, do RTG. To jest nie tylko praca umysłowa, ale też praca ciężka, 

fizyczna. Pracujemy na starym sprzęcie, który został po innych oddziałach. Mamy ISO i akredytację, 
którą otrzymaliśmy za pierwszym razem. Będą oszczędności na personelu. Mam też pielęgniarki na 

umowę zlecenie, emerytki, ale bez nich nie wyobrażam sobie pracy.  

 

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

obliczone, jakie są średnie wynagrodzenia pielęgniarek. Opieram się na konkretnych liczbach.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję.  
 

Radny J. Zegar – jednak obecnie nic się nie zmniejsza. Nawet o najmniejszą kwotę.  
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – temat dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 

a zaczyna się egzaminowanie Prezesa. 

 

Radny St. Martuzalski – najlepiej powiedzieć, że nie ma tematu i zamknąć dyskusję. Ta koncepcja 

o jednym poziomie oddziału wewnętrznego była zawarta już w pierwszej koncepcji dostosowania 

szpitala do wymogów Ministra Zdrowia. Prochu pan nie wymyślił. Trzymam kciuki, żeby to się udało. 

Znam uwarunkowania techniczne, żeby wykonać jeden poziom w jednym ciągu inwestycyjnym. Znam 

pracę pielęgniarek, ale ich ilość ustala NFZ i narzuca warunki. W zeszłym roku narzucił normę 0,6 

pielęgniarki na łóżko. Jest to sztuczne ograniczanie wydatków. Żeby otrzymać ryczałt, trzeba się 
wykazać odpowiednią ilością umów. Jeżeli są ustalone normy ilości pielęgniarek, to jak chcecie 

zmniejszyć ich ilość? Chyba, że ograniczycie też ilość łóżek. Na kondygnacji oddziału wewnętrznego 

miał być pododdział paliatywny. Co dalej w tej kwestii? Czy są wymierne informacje? Co z obiektem 

po pogotowiu? Ja bym też prosił, żeby w sposób cywilizowany podziękować poprzednikom. Poprzedni 

Prezes nawet nie został poinformowany o tym, że część obiektu została otwarta, nie mówiąc 

o zaproszeniu. Jest to nieeleganckie. 

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

 

Radny M. Bierła, Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
Radny K. Matuszak, Komisja Budżetu i Finansów – Komisja Budżetu i Rozwoju 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 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? 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 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego 
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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 

 

XVIII/123/19 

 

Ad. pkt. 9.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – kolejny punkt to rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 – 2030 wraz z autopoprawkami. Projekt uchwały został 

udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na 

lata 2019 – 2030 wraz z autopoprawkami. 

 

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

Nie widzę! Poproszę o opinie Komisji o projekcie uchwały. 

 

Radny M. Bierła, Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

 
Radny K. Matuszak, Komisja Budżetu i Finansów – Komisja Budżetu i Rozwoju również 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

 
P. M. Drzazga, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji i Kultury 

pozytywnie zaopiniowała omawiany 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.  

 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca 

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

2030. 

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 

 

XVIII/124/19 
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Ad. pkt. 10.  
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 12 do 

protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

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

z autopoprawkami. 

 

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

Nie widzę! Poproszę o opinie Komisji o projekcie uchwały. 

 

Radny M. Bierła, Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

 
Radny K. Matuszak, Komisja Budżetu i Finansów – Komisja Budżetu i Rozwoju również 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

 
P. M. Drzazga, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji i Kultury 

pozytywnie zaopiniowała omawiany 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.  

 

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 

 
XVIII/125/19 

 

Ad. pkt. 11.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Powiatu 

jarocińskiego. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Proszę o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

 

Radny A. Dworzyński, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji po rozpatrzeniu skargi Anny Melcer z dnia 22 lipca 2019 r. na działalność Zarządu 

Powiatu Jarocińskiego nie uznaje skargi za zasadną zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.  

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

widzę! Przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń elektronicznych w systemie Esesja. Proszę 
o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 
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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 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Powiatu jarocińskiego. 

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 

 

XVIII/126/19 

 

Ad. pkt. 12.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny St. Martuzalski - proszę o uzupełnienie odpowiedzi na moją interpelację, która dotyczyła 

wydatków na DPS w Kotlinie. Zabrakło w niej informacji o tym, że wydatkowano również kwotę na 

usunięcie zawilgoceń. Nie chcę składać kolejnej interpelacji. Proszę, by zwrócić uwagę, czy te środki, 

które były wydatkowane przez Starostwo, czy te środki być może zostały odzyskane od wykonawcy.  

 

P. L. Czeczak, Starosta Jarociński - trudno mi się odnieść, ponieważ zadanie było realizowane przez 

poprzedni Zarząd. Odpowiedź na interpelację przygotowywał merytoryczny Wydział. Wyjaśnię, 
dlaczego ten wydatek nie został ujęty w zestawieniu.  

 

Radny T. Grobelny - po jednej z ulew woda się wdarła prze okienka piwniczne. Konieczne wówczas 

było odwodnienie. Do końca kadencji poprzedniej środki nie zostały odzyskane. Jak wygląda obecnie 

zawilgocenie, czy sytuacja się poprawiła? 

 

P. J. Krawiec, Dyrektor DPS w Kotlinie – obecnie nie ma żadnych oznak zawilgocenia ścian. Od 

czerwca 2016 r., gdzie były dwie potężne ulewy i faktycznie żartowaliśmy że mamy basen w środku, 

nie było takiego zdarzenia, żeby przetestować system. Zostało wykonane odwodnienie  za ok. 50 tys zł. 

Nie ma śladów zawilgocenia.  

 

Ad. pkt. 13.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Wnioski i oświadczenia radnych. Nie ma. 

 

Ad. pkt. 14.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Wolne głosy i wnioski. 

 

Radna A. Borkiewicz – chciałam zaprosić na spektakl do JOKu. Młodzież ze szkół 

ponadpodstawowych wystawi „Moralność pani Dulskiej” w dniu 14 października o godz. 18.00. Warto 

pokazać młodzieży, że jest to fajna inicjatywa. 

 

Ad. pkt. 15. Komunikaty. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – zapraszam na Galę z okazji 20 lecia Powiatu Jarocińskiego 

połączoną z konferencją „Fundusze bliżej nas” w dniu 3 października o godz. 11.00 
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Ad. pkt. 16.  
Zakończenie obrad. 

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

XVIII Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji o godz. 16.15. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
 

 

Protokołowała :  

 

Ewa Wielińska 


