
Protokół nr LIII/22 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji 

odbytej w dniu 28 kwietnia 2022 r. w godz. od 15:00 do 15.50 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie, p. 30 i zdalnie 

  

*    *    * 
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - otwieram obrady LIII Sesji Rady Powiatu 

Jarocińskiego VI Kadencji. W trosce o zdrowie radnych i urzędników Sesja na moją prośbę 
została zorganizowana zdalnie. Witam Panie i Panów Radnych  oraz wszystkich 

zaproszonych  gości. Sprawdzimy obecność. W tym celu proszę o naciśnięcie ikony kworum 

w systemie esesja i zaznaczenie swojej obecności. Informuję na podstawie listy obecności, że 

rada jest władna do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał. Ponadto 

w posiedzeniu uczestniczą: pani Katarzyna Szymkowiak Wicestarosta, pan Jacek Jędrzejak 

Skarbnik Powiatu, pan Tomasz Kuderski radca prawny, pan Ireneusz Lamprecht Sekretarz 

Powiatu, Henryk Szymczak Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie”. W 

posiedzeniu wzięło udział 18 członków. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków. 

Obecni: 

1. Tomasz Bandyk 

2. Janusz Barański 

3. Marta Bierła 

4. Agnieszka Borkiewicz 

5. Lidia Czechak 

6. Mirosław Drzazga 

7. Andrzej Dworzyński 

8. Teodor Grobelny 

9. Jacek Jędraszczyk 

10. Elżbieta Kostka 

11. Stanisław Martuzalski 

12. Karol Matuszak 

13. Janina Nicke 

14. Hanna Szałkowska 

15. Jan Szczerbań 
16. Michał Urbaniak 

17. Mateusz Walczak 

18. Julian Zegar 

P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Stwierdzam wobec powyższego, że Rada jest 

władna do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Wysoka Rado ! 
Porządek obrad 53 sesji Rady Powiatu został Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu 

sesji w programie e-sesja. Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 51 sesji Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt. 2. 



P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Protokoły z 51 i 52 sesji Rady Powiatu był 

wyłożony do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady – p. 22 w godzinach 

urzędowania oraz udostępniony w programie esesja. Do dnia sesji nie wpłynęły do niego żadne 

poprawki i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokoły z obrad 51 i 52 sesji Rady 

Powiatu VI kadencji.  

 

Ad. pkt. 3 
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu 

po LI sesji Rady Powiatu. 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński -  Szanowny panie przewodniczący szanowni państwo 

radni w przerwie między sesjami odbyło się 7 posiedzeń zarządu mają państwo dołączoną 
również listę wszystkich odbytych przez nas przez cały zarząd spotkań. Oczywiście jeżeli 

będą jakieś pytania to bardzo chętnie odpowiem Dziękuję. Pani starosta również dołączyła 

listę spotkań bardzo liczną. Czy ktoś odnośnie listy spotkań pani życzy sobie coś dodać tutaj 

żeby była dużo było spotkań. Spotkań było dużo już po covidzie wracamy do rzeczywistości 

ale bardzo się cieszymy że tak się stało. Dziękuję jeśli są jakieś pytania co do sprawozdań to 

bardzo proszę i do liczby spotkań to też bardzo proszę. 
 

Radny St. Martuzalski - ja mam pytanie bo tutaj Zarząd rozpatrywał wniosek dyrektora 

PCPR-u odnośnie zwiększenia budżetu po stronie na zadanie pod tytułem wynagrodzenia o 

5%. Domyślam się, że chce udzielić podwyżek. Moje pytanie jest następujące: czy to jest 

wszystko co zakłada PCPR to 5% w tym roku? Jakie podwyżki zakłada Zarząd łącznie ze 

starostą w urzędzie w starostwie i w jednostkach podrzędnych? No domniemuję że będą że 

powinny być bo chyba sobie zdajemy sprawę jaka inflacja w tej chwili szaleje. Zakładam że 

one będą podobne o podobnej wysokości jak sobie załatwił Zarząd. Chciałbym żeby pani 

Starosta tu się ustosunkowała do tego pytania i poinformowała radnych czy i w jakiej skali 

będą podwyżki płac pracowników zatrudnionych czy w starostwie czy w jednostkach. 

Dziękuję. 
 
P. L. Czechak, Starosta Jarociński -  My podwyżki daliśmy już od 1 stycznia to pismo 

które tu się znajduje to to już jest po rozpatrzeniu tam było do wszystkich jednostek 

skierowane pismo na poziomie 5% dyrektorzy wnioskowali aby to było przynajmniej o 

stopień inflacji na taką była zgoda ze strony zarządu. Także wynagrodzenia jeżeli chodzi o 

strukturę powiatu wzrosły o około 8% oczywiście do płacy zasadniczej. 

 
Radny St. Martuzalski - czyli tak samo jak Zarządowi? Dziękuję Bardzo. 

 
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady -  Szanowni państwo Ja też bym takie pytanie 

miał do pani starosty bo w sprawozdaniu tylko tak widzę bo przeczytałem dokładnie że 

niektóre organizacje no wiadomo że dostają pewne dofinansowania pewne grosze na swoje 

jakieś takie akcje czy uroczystości jubileusze a niektóre nie otrzymują na przykład akurat 

OSP Zalesie nie otrzymało. Proszę mi powiedzieć w takim razie czy są jakieś kryteria na 

przyznawanie tychże okolicznościowych takich wsparć dofinansowań czy to tak po jak tak 

już po uważaniu jak pani to widzi? 

 
P. L. Czechak, Starosta Jarociński -  Znaczy my zawsze wszystkie s towarzyszenia 

wszystkie organizacje prosimy aby skierowały by kierowali do nas wnioski do budżetu i na te 

wnioski zawsze odpisujemy oprócz tego mają możliwość ubiegania się o wsparcie jeżeli 

chodzi o różnego rodzaju granty które co roku ogłaszamy w sytuacjach kiedy danej jednostki 



OSP i tak mamy to przez zarząd przyjęte idziemy na czym my jako zarząd jakąś rocznicowe 

czyli te stulecie istnienia albo jakieś uroczystości to wtedy mamy tutaj przyjętą regułę że 

przekazujemy OSP bon o wartości 500 zł nie dokonujemy dla OSP jakiś takich drobnych 

zakupów ze względu na to że tych wniosków na OSP byśmy mieli niezwykle dużo a wiemy 

że ochotnicze straże pożarne podlegają pod Gminy pod Gminy A my otrzymaliśmy że 

możemy współfinansować i współ finansujemy No również dzięki państwu Państwową Straż 
Pożarną. Dla OSP mamy 4000 zawsze przekazywane na te turnieje Co pan przewodniczący 

również wnioskował a dla Państwowej Straży Pożarnej dokładamy do wkładów własnych 

jeżeli pozyskują jakiekolwiek środki No tak jak Państwo zdecydowali miesiąc temu to było 

100 000 zł na zakup nowego pojazdu dużego do straży. Także my tutaj No mamy taką 
wypracowaną przez zarząd że Jeżeli idziemy na jakieś uroczystości To oczywiście te 

jednostki jakby Wspieramy. 

 

P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Dziękuję bardzo tylko dodam pani starosto że 

na to turniej pożarniczy to wnioskował to radny Zegar także tutaj muszę oddać mu tutaj to by 

było nieporozumienie Tak ja też popierałem ale na pewno i z panią tutaj Nicke żeśmy 

popierali i Hanią ale to wiemy o tym. Szanowni państwo czy jeszcze będą jakieś pytania co 

do sprawozdania. Pan Stanisław się zgłasza udzielam głosu.   

 

Radny St. Martuzalski -  nie wiem czy dobrze usłyszałem od Pani Starosty 8% dla 

wszystkich tak? Tak. Ja chciałem tylko przypomnieć, że, odnośnie tych podwyżek, chciałem 

przypomnieć szanownym państwu radnym, że tylko w pierwszym kwartale, t o nie są moje 

obliczenia tylko GUS podał inflację na poziomie 11% czyli podwyżki które na cały rok 

założyliśmy to trudno powiedzieć żeby wyrównały inflację zakładając jak opinie idąc za 

opiniami ekonomistów że inflacja nie zatrzyma się na tym poziomie 11% czyli realnie nasi 

pracownicy zatrudniony zatrudnieni w jednostkach czy w starostwie będą musieli się 
pogodzić z obniżką pensji. pani starosta powiedziała że założenie jest takie żeby wyrównać 
inflację. Ja w skazuję, że to w tej już chwili czyli po pierwszym kwartale to nie dorównujemy 

czy nie wyrównujemy inflacji co więcej te nożyce zaczynają się rozwierać i pracownicy będą 
w realnych środkach otrzymali więcej niż w zeszłym roku także pod rozwagę radzie i pani 

staroście i Zarządowi tą sugestie przekazuje że należałoby coś pomyśleć w tym roku 

wyjątkowym jak wszyscy widzimy również zadbać o pracowników jednostek i starostwa 

dziękuję 
 
P. L. Czechak, Starosta Jarociński -  ja mogę tylko powiedzieć że było to konsultowane 

również na konwencie starostów podnieśliśmy No różnie to się kształtowało w różnych 

powiatach sięgało to między 5 a 10% tylko mówię to jest zawsze do płacy zasadniczej nie? 

Od tego mamy też wiadomo i Zusy opłacane Od tego mamy stażowe i dodatki funkcyjne 

także tak naprawdę to ta kwota podwyżek jest troszeczkę No większa niż nam tutaj wiadomo 

od zasadniczej to wychodzi tak że ona jest na takim bardzo podobnym poziomie jak to mają 
wszystkie inne samorządy porównywali śmy wynagrodzenia żeby czasem nasi pracownicy 

nie byli tutaj w jakiś sposób odszkodowanie i też mamy te wynagrodzenia na poziomie ciut 

nawet wyższe niż sąsiadujące z nami tutaj powiaty także oczywiście no tych środków 

chciałoby się przekazywać jak najwięcej ale wiemy jak jest jeżeli chodzi o bieżące wydatki i 

zawsze Staramy się racjonalnie to tak podzielić aby No na wszystko starczyło a w skali całego 

tutaj naszego naszych jednostek No mamy ich 14 to ta kwota nawet jak ona wynosi tylko 8% 

do Zasadniczej No to jest kwotą dość znaczącą dla naszego budżetu. Dziękuję bardzo. 

 
Radny St. Martuzalski - Pani Starosto taka uwaga. I słusznie to ja rozumiem tylko że takiej 

troski państwo nie wykazaliście kiedy były rozpatrywane wasze uposażenia. Dziękuję bardzo. 



Ad, pkt. 4.  
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego 

Rady Powiatu oraz Radnych po LI sesji Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt. 5.  
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Realizacja strategii rozwoju „Szpitala 

Powiatowego w Jarocinie” Sp. z o.o. muszę nadmienić że bardzo obszernie i długo 

rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy oraz ta realizacja i ta strategia została przedstawiona przez 

pana prezesa na ostatnim posiedzeniu komisji Budżetu jak i Komisji Zdrowia i tak żeśmy się 
ostatnio umówili że jeśli jeszcze dodatkowe pytania Będą do tych pytań które padły już na 

komisji budżetu i Zdrowia to teraz jest okazja je z adać i jest pani tutaj ze szpitala powiatowego 

w Jarocinie jaki pan prezes również są gotowi nam odpowiedzieć to tylko pytanie jest takie do 

was czy takowe Pytania jeszcze macie czy już te wątpliwości wszystkie zostały rozwiane na 

ostatniej komisji budżetu i Komisji Zdrowia. W związku z tym ja w tej chwili patrzę na ekran 

i tutaj patrzę na salę i ewentualnie czekam. 

 

Radna E. Kostka - Jeżeli chodzi o inwestycje które są były mają być realizowane w roku 2022 

bo tutaj mamy zapisane że na rok 2022 jest to kwota 18. 902. 240, 24 grosze Proszę mi 

powiedzieć skąd na to są środki finansowe bo tutaj poniżej jest strona 22 tego opracowania 

poniżej jest zapisane tak dotacji mamy 8.093.000 I później mamy taką pozycję prace 

projektowe 430. 500 później mamy taką kwotę jak tomograf i RTG z infrastrukturą 
informatyczną 3. 409.000 Czy to czy te kwoty o których mówiłam przed chwileczką 
wspomniałam to są to są dotacje Czy to są jakieś pożyczki wzięte na realizację tych inwestycji? 

 
P. Henryk Szymczak Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie”.  - skoro 

jestem właśnie tutaj przy głosie jedną rzecz wyjaśnię też do tego planu Otóż w tym planie ktoś 
analizował dobrze Cały ten plan i wyniki i rachunek i bilans i bilans spółki jaki tutaj został na 

ostatnich tych stronach zaprezentowany to nie ma tej inwestycji dotyczącej rozbudowy w 

bilansie z tego względu że my jesteśmy na etapie w tej chwili dokładnego jakby dokładnego 

harmonogramu związanego z finansowaniem tej inwestycji. Tak tak z tej inwestycji właśnie 

rozbudowa i modernizacja i tylko tutaj operujemy jakby a w związku z tym że generalnie ta 

inwestycja będzie finansowana przez dotacje i środki zewnętrzne jakim jest tutaj dotacja celowa 

jakby na te na te inwestycje także tutaj ten temat po prostu jest jakby dopiero będzie tutaj 

włączony do bilansu i będzie pokazany normalnie w bilansie jak to po prostu wygląda z tego 

względu mówię że na dzień dzisiejszy na dzień dzisiejszy w związku z tym nie ma amortyzacji 

ponieważ też w tym roku nie przewidujemy zobaczymy jeszcze bo to też jest kwestia do 

dyskusji czy po prostu te środki zostaną włączone do do środków trwałych na pewno są to 

środki w budowie także będą pod pozycją środki w budowie będą zapisane zapisane ta wartość 
właśnie inwestycji tegoroczna ale mówię to jest jakby sprawa jeszcze dni ponieważ z 

wykonawcą analizujemy harmonogram realizacji i przepływów finansowych i ponieważ będzie 

to ta inwestycja również finansowana z zaliczki z Urzędu Marszałkowskiego czyli czyli 

musimy dosyć precyzyjnie te przepływy zapisać z tego względu że jak państwo to niek tórzy 

może wiedzą że rozliczenie zaliczki to jest tam termin 45 dni czyli czyli to wszystko musi być 
w harmonogramie musi jakby współgrać także to jest ten element jakby ten ta ta pozycja ta 

pozycja dotycząca dotycząca tej inwestycji która widzicie państwo że się rozpoczęła będzie 

dokładnie rozpisana jeszcze w trakcie Myślę że w ciągu miesiąca czy dwóch miesięcy będzie 

to dokładnie rozpisane. Tutaj tak samo jest ze strony Zarządu też jest jakby tutaj nacisk żeby 

jak najszybciej to to powstało dlatego chodzi żeby zarezerwować te pieniądze na ten cel 

inwestycyjny no ale mówię jest wykonawca tutaj nas stawia w takiej sytuacji że że no jeszcze 

cały czas pracuję na tym na tym harmonogramem. Mogę powiedzieć że ten na razie to co jest 



realizowane i widzicie i jest to zgodnie z harmonogramem czyli czy nie ma tutaj opóźnień 
natomiast mają być przyspieszenia dotyczące jak po prostu będzie wejście do środka tego 

budynku czyli to ma wykonawca p rzynajmniej jeszcze nie mamy tego na papierze ale chcę 
normalnie ażeby oddział wewnętrzny dziecięcy był oddany w tym roku. Zobaczymy myślę że 

pod koniec czerwca będziemy wiedzieli czy wykonawca się z tego wywiąże czy będzie 

rzeczywiście potrzebował więcej czasu mamy czas zakończenia projektu 30 czerwca 2023 roku 

także tak taki jest po prostu harmonogram realizacji harmonogram realizacji projektu. 

Natomiast jeżeli jeżeli chodzi o temat związany z tomografem i RTG to to już ujęte w bilansie 

ponieważ dopiero w tym roku to zostało jakby przekazane przez przez znaczy no w tym roku 

w styczniu zostało to przekazane przez powiat bo to to było inwestycja realizowana przez 

powiat natomiast przekazany zostały zostało to po prostu szpitalowi tomograf RTG z 

infrastrukturą informatyczną tutaj jest ta wartość 3 400 935 zł Jest to wartość jest to wartość 
która Na którą był przetarg po prostu rozpisany i za taką wartość została ta inwestycja tutaj 

zrealizowana. Natomiast tutaj chodzi o aparaturę medyczną na przykład 2 stanowiska 

endoskopia No to 370 dopiero planujemy to chcemy złożyć wniosek o dotacje na ten cel tak 

samo jeżeli chodzi o USG no to też już mogę powiedzieć że na 90% że mamy przyznaną dotacje 

z Urzędu Wojewódzkiego także także będzie to realizowane prawdopodobnie w czerwcu 

będzie ten temat realizowany i też wtedy będzie dokładnie to jakby rozpisane i też będzie to 

widoczne w bilansie będzie będzie to po prostu tutaj to to widoczne także także mogę 
powiedzieć że tak po prostu tak to wygląda.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - Myślę że pani Eli o coś innego chodziło pan prezes ujął 
18900000 na sprzęt konkretnie to to jest wszystko to co będzie realizowane inwestycyjne jakby 

od 1 stycznia do ostatniego pan prezes ujął ten tomograf który został przekazany gdzie 

pozyskaliśmy dotację 3 miliony złotych, a 400 000 wyłożył tak państwo jako radni ale on to 

przekazany w styczniu więc wchodzi tutaj w plan inwestycyjny roku 2022 później pan prezes 

wpisał całą realizowaną inwestycję na poziomie prawie 14 milionów złotych Następnie jest 

kwota 370 000 o które będzie pan prezes jakby zabiegał na doposażenie i prawie o 1000000 zł 

złoży liśmy wniosek do pana wojewody na zakup aparatury medycznej więc jeżeli uda się to 

wszystko zrealizować a zrealizowaliśmy na razie punkt pierwszy czyli ten tomograf i RTG 

które było w styczniu oddane no to inwestycje w szpitalu w tym roku będą wynosiły tą kwotę 
ponad 18 milionów którą ma pani radna tutaj właśnie w tej stronie Na tej stronie 22. 

 
P. Henryk Szymczak Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie”  - jeszcze 

tutaj taka wartość jest dostawa instalacji i wdrażania aplikacji systemów szpitalnych to jest ten 

projekt dotyczący projekt Marszałkowski który się ciągnie już kilka lat i w tym roku już też 
został jakby rozstrzygnięty przetarg tak jest jest przetarg na wartość właśnie 1 167 11 0 zł i w 

tej chwili jest on realizowany w tej chwili realizujemy ten jakby ten projekt i przewidujemy że 

pod koniec Chyba lipca będzie zakończenie wdrożenia tego projektu i też to będzie ta wartość 
też będzie umieszczona i teraz też jeszcze planowana była planowana była dotacja 840 

Marszałek tutaj ma przyznać nam 100% czyli nawet też ta sprawa co mamy ten wynik tutaj ta 

wartość będzie to po prostu zwiększona czyli czyli też jest tutaj takie widzicie państwo że dużo 

w czasie się zmienia.  

 

P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - jeszcze pan awansem dorzucił niektóre kwoty 

które których się pan spodziewa dlatego pani Ela o to pytała tak że bo przepraszam po to się 
planuje że się zakłada nie? No zakłada się tak. z własnych środków albo z dotacji. dobrze teraz 

pani Ela jeszcze Kostka chciała coś ad vocem i później Pan Karol. 

 



Radna E. Kostka - Tak więc tutaj jeżeli chodzi o tą tabelę która jest na stronie 22 środki 

zewnętrzne i mamy na tomografię i RTG 3.400.000 czy to nie powinno znaleźć się w tabeli 

dotacje? Jeżeli na to była dotacja?  

 

P. Henryk Szymczak Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie”  -  To jest 

środki zewnętrzne, bo to 3.409.000. Myśmy nie dostali dotacji jako szpital, bo to jest po pro stu 

jest to realizowane przez powiat i w związku z tym jest to wartość środków zewnętrznych a 

środki zewnętrzne to między innymi podniesienie kapitału czy po prostu wprowadzenie w 

formie aportu na przykład do firmy. 

 

Radny K. Matuszak - Panie przewodniczący panie prezesie ja mam takie pytanie do pana bo 

mówicie państwo o zakupach kolejnych urządzeń o budowie a ja mam takie pytanie bardziej 

przyziemne bo szaleje inflacja u nas w zasadzie nie szaleje a dopiero zacznie szaleć myślę na 

jesień Jak państwo się no do tego przygotowujecie bo tak sobie wyobrażam że jeżeli rośnie 

wszystko wokół nas cenowo chociażby wszystkie środki związane z funkcjonowaniem szpitala 

zadane jak chociażby środki opatrunkowe Jeszcze moment panie prezesie wszystkie te sprawy 

związane z energią z gazem i tak dalej i tak dalej nie będę zmieniał Myślę że za chwilę się 
zaczną żądania płacowe no bo przecież ludzie tam jeżeli wszyscy będą wołać to ta spirala się 
zaczyna dopiero w Polsce nakręcać. Jak państwo widzicie to to dalej funkcjonowanie naszego 

szpitala w kontekście tego co już jest ale jeszcze to największy przed nami. Dziękuję. 
 

P. Henryk Szymczak Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie”  -  No 

wszyscy mają bardzo ciężko widzicie bo nawet to że tutaj podwyżki są a inflacja wyprzedza 

podwyżki Czyli można powiedzieć że jakaś jest frustracja bo byśmy chcieli pomimo że jest 

ciężka sytuacja wojna obok jest to byśmy chcieli jeszcze mieć więcej zarabiać więcej normalnie 

lepiej żyć lepiej żyć a tu niestety żyjemy w trudnych czasach i możemy się spodziewać jeszcze 

o wiele gorszej sytuacji że nie będzie chleba bo bo może być też taka taka sytuacja także także 

wiadomo nic nie wiemy jeszcze co nas czeka za 5 za 6 miesięcy Ja mogę tylko powiedzieć 
jedną rzecz odnośnie na przykład dużej inwestycji to trochę długo trwało Może nic na temat 

nie było z a dużo nie było mówione ale po prostu staraliśmy się przygotować w ten sposób tak 

profesjonalnie inwestycję że firma rzeczywiście chciała Po przekazaniu tej dokumentacji 

zawartość n awet mamy 430.000 Chciała normalnie o 4 miliony podnieść wartość całej 

inwestycji tak Czyli czyli stwierdziła że w wyniku inflacji i sytuacji ona to co ona zrobiła tą 
dokumentację że powinniśmy z zamiast 13 i pół miliona co chciała jeszcze do tego dołożyć 4 

miliony czyli 17 tam powiedzmy i tam z jakby z hakiem tyle i myśmy udowodnili im że cała ta 

procedura która była prowadzona od strony prawnej administracyjnej i dokumentacyjnej 

zgodzili się normalnie że no nie mogą po prostu nie mogą zmieniać tej wartości bo była tak na 

tą wartość była umowa. Nie potrafili wykazać jakby na podstawie tej dokumentacji że my 

chcemy coś innego coś więcej prawda i też jeżeli chodzi o o inflację No to też jakby też ta 

wartość była bo to było w ubiegłym roku też wiadomo że inflacja wzrastała także udało nam 

się przynajmniej na tym etapie że jesteśmy na poziomie ceny jaka jaka jest tutaj Jaka była 

podpisana w ramach umowy. Zobaczymy jak będzie. 

 

Radny K. Matuszak – Panie Prezesie Mi nie chodzi o to czy pan ma na budowę tylko czy pan 

ma na strzykawki bandaże krew. 

 

P. Henryk Szymczak Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie”  - Powiem 

Tak powiem tak że o co chodzi Tak Jak państwo tutaj też widzieliście te koszty my tutaj 

Proponujemy tutaj jakie przychody widzimy normalnie prognoza przychodów i kosztów 

prawda i jeżeli chodzi o koszty no to też już na przykład to co mówiłem ostatnio też na komisji 



przy od zaraz muszę tutaj wejść na koszty. Szczegółowo nie musi pan. T o tak na przykład 

pokazuje bo jest energia elektryczna na przykład w 2021 Powtarzamy się bez przerwy co tutaj 

Panie prezesie ja panu tutaj ja panu tutaj pomogę No chyba tak my już wiele tych elementów 

związanych z inflacją są ujęte w tym koszt Jak państwo widzicie w kolumnie 2022 są to 

wartości wyższe niż w kolumnie 2021. Pytanie jest teraz takie bo na przykład rzeczy już mamy 

umowami z tego na przykład to jak mówię odnośnie na przykład wyżywienia odnośnie 

wyżywienia już jest ujęta podwyżka o którą wystąpił wykonawca i chciałby ze względu na 

inflację żeby po prostu była wyższa cena i to jest tutaj ujęte 

 

P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - czyli częściowo jest pan przygotowany na 

jesienną inflację.  
 

P. Henryk Szymczak Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie”  -Odnośnie 

leków To też jest to duża wartość około tutaj 6.000.000 Jak widzicie to też myśmy założyli 

12% ponieważ z tych umów które mamy i przetargów jest już normalnie tam podwyżka ujęta. 

 

Radny K. Matuszak –Dobrze 12% to mamy teraz a jak będzie 20%? W dalszym ciągu to 

będzie problem. 

 

Radny A. Dworzyński - szanowni państwo walka z inflacją. Zróbmy Sobie definicję 
powiedzmy Co to jest walka z inflacją tak? Walka z inflacją jest to zdjęcie z rynku nadwyżki 

pieniądza. To jest walka z inflacją. Jeżeli chcemy walczyć z inflacją to nie możemy w tym 

etapie gdy to nie możemy w tym etapie gdy panuje inflacja zwiększać wydatków i to jest 

wszystko. New age który został wprowadzony w roku 1933 Przez jakiego tam prezydenta 

Stanów Zjednoczonych polegał na tym i tego się boję Karol że to nastąpi jesienią że mało tego 

że pensję zostaną zamrożone na jakiś okres czasu bo to jest też forma zdjęcia walki z inflacją 
czyli zamrożenie pieniędzy zdjęcie nadwyżki pieniądza z rynku Przypominam tak z tamtych 

czasów sobie Ja nie tylko z historii że pensje wtedy zostały zmniejszone o jedną czwartą w 

całych Stanach Zjednoczonych wszyscy urzędnicy i Cały aparat państwowy mieli o jedną 
czwartą mniejsze pieniądze Żeby zwalczyć inflację i to im się udało to im się udało.  

 

Radny St. Martuzalski - prosiłbym o konkretne odpowiedzi a nie rozwodnione jakieś 
informacje proszę odpowiedzieć co z akredytacją? Akredytacja została z tego co pamiętam w 

2018 uzyskana przez szpital na 2 lat i ona musi być odnawiana. Co zakredytacją? 

 

dyrektor ds pielęgniarstwa - Certyfikat akredytacyjny otrzymaliśmy na 3 lata. W prawdzie w 

tej chwili już ten certyfikat wygasł ale my w odpowiednim czasie przed wygaśnięciem tego 

certyfikatu złożyliśmy wniosek o ponowną recertyfikację. Ze względu na covid był bardzo duże 

przesunięcia w akredytowaniu tych wszystkich jednostek medycznych które zgłaszały się o 

wydanie ponownego certyfikatu w całej Polsce. Wiadomo że covid pewne rzeczy zablokował 

są duże opóźnienia My w tej chwili cały czas się przygotowujemy wdrażamy nowe procedury. 

aktualizujemy te które już mamy i przygotowujemy się nadal do tej recertyfikacji i mamy 

złożony wniosek i z tego co otrzymaliśmy odpowiedź możemy się spodziewać ponownego 

audytu akredytacyjnego na początku przyszłego roku. Takie są w tej chwili terminy tak to się 
wszystko przesunęło ze względu na covid ze względu na pandemię gdzie nie można było 

akredytować szpitali. Wiele jednostek czekało w kolejce Dlatego my też czekamy więc 

początek roku 2023 1 kwartał taką otrzymaliśmy odpowiedź czy będzie to realne czy się nic 

nie przesunie nie wiemy ale w każdym bądź razie cały czas się przygotowujemy i będziemy 

występować wniosek jest podtrzymany.  

 



Radny St. Martuzalski -  czy nadal otrzymujemy środki z NFZ o który jest zmniejszony 

ryczałt?  

 

Radny St. Martuzalski - Skutkiem uzyskania akredytacji było z tego co pamiętam 0, 5 czy 

0,25% ryczałtu naliczanych dodatkowych środków dla szpitala. W sytuacji kiedy akredytacja 

de facto nam wygasła czy to przez covid czy nie istotne, czy nadal otrzymujemy te środki z 

narodowego funduszu czy o tyle jest mniejszy ryczał? 

 

P. Henryk Szymczak Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie”  - Z tego co 

tutaj mi wiadomo to rzeczywiście ten jakby że nie mamy w tej chwili certyfikatu związku w 

związku z tym i nie mogliśmy tutaj podać do Narodowego Funduszu Zdrowia że mamy 

aktualny tego w związku z tym na pewno tutaj nie ujęto to w obliczeniach ilości ryczałtu. 

 
Radny St. Martuzalski - Rozumiem czyli nie ma tych środków. Z tego co pamiętam to było 

200 ileś tysięcy. Następne pytanie kiedy Narodowy Fundusz ostatecznie poinformował czy 

została podpisana umowa na ryczałt. Czy Prezes mógłby określić czy to jest kwiecień marzec 

w którym bo wiem że na ostatniej komisji prezes informował. 

 
P. Henryk Szymczak Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie”  - to co 

powiedziałem ostatnio na komisji to była myśmy dostali tą informację i były podpisywane 

umowy w ubiegłym tygodniu tak? Tak. No To było w piątek Czyli teraz w kwietniu tak. 

 

Radny St. Martuzalski - Szanowni państwo radni chciałem tylko zwrócić uwagę że GUS 

podał w miesiącu koniec marca dane inflacyjne na poziomie 11% z informacji które od spółki 

wzrost ryczałtu jest szacowany na około 12% Czyli można zakładać że Narodowy Fundusz 

znając wyniki inflacyjne uzupełni tylko te te bieżące a nie te wzrosty czy inflację która się 
pojawia o czym mówił Karol Matuszak. Czyli zwracam uwagę że jest to następna groźba gdzie 

trzeba będzie szpital ratować. Ja nie znam dzisiaj ani jednego e konomisty odważnego który by 

powiedział że, a Słyszałem że prezes zakłada że będzie na poziomie dziewięciu, nawet super 

magik jak chodzi o gospodarkę premier Morawiecki mówi że to będzie dużo dużo powyżej 

kilkunastu procent. Także że wskazuję państwu nie ponowną nieuczciwość Narodowego 

Funduszu. Dziwię się że tak spokojnie prezes i Zarząd Powiatu do tej kwestii podchodzą. 
Następna Sprawa którą dzisiaj tylko s kupię się do tych w mojej ocenie najważniejszych. Co 

do planu oczywiście każdy z nas zauważa poprawę wyniku czyli strata się w stosunku do 

poprzedniego roku zmniejszyła tam około miliona złotych ale mam świadomość że to jest w 

dużej mierze wynik tego że pierwszy raz chyba Narodowy Fundusz rozliczył tak zwane 

nadwykonania i za nie zapłacił bo ja przypominam tym państwu radnym którzy byli w 

poprzedniej kadencji że założenia w pierwszych dwóch latach były rozliczane plus minus 98% 

do 102 i w tych widełkach musiały się szpitale zmieścić bo każde odchylenie w dół czy w górę 
powodowało utratę kontraktu następnego czyli tego ryczałtu ale to pozytywne że chociaż tyle 

udało się tam z tego co pamiętam ok. 1.300.000 Zł z ogonkiem dodatkowych procedur wycenić. 
Zakładam że jeżeli jest procentowy wzrost ryczałtu to n ie nastąpiło to o czym mówili k olejni 

ministrowie zdrowia czyli wycena procedur to co szwankuje od wielu wielu lat od których 

chyba nie muszę nikogo przekonywać że ministerstwo udaje że nam płaci bo te procedury nie 

pokrywają rzeczywistych kosztów ja nie mówię o jakiś tam zyskach ale wracając do planu 

naprawczego. Szanowni państwo informacja znajduje się dzisiaj bo dzisiaj był finał tej sytuacji 

która w mojej ocenie może być spotęgowa na poprzez wprowadzenie tego szaleńczego planu 

naprawczego. Pamiętacie państwo na co zwracałem uwagę że ten plan jest między innymi na 

dwóch takich dla mnie glinianych nogach nakreślony czyli wzrost zakładano 900 500 i 1000 i 

tak dalej urodzeń a z drugiej strony obniżenie jakości usług poprzez zatrudnianie mniej mniej 



wykwalifikowanych pielęgniarek i ograniczenie pielęgniarek na dyżurach. Szanowni państwo 

No i teraz przykład do czego możemy prowadzić poprzez taki brak empatii i patrzenie na spółkę 
Szpitalną jak na spółkę która produkuje śrubki. Pan prezes zakłada w planie naprawczym że 

będzie tam na ostatniej komisji wyliczał ile 1000000 czy powyżej 1000000 oszczędności jeżeli 

będzie na jednej powierzchni bo tam wtedy nie mówię o nie nie nie mówię o tak zwanych 

sekretarkach które miały i wprowadzenie ich miało przede wszystkim ulżyć czy pomóc w pracy 

administracyjnej pielęgniarek natomiast ograniczenie obsady pielęgniarek bo z argumentem 

jedna na jednym 1 piętrze zdjęcie wiecie państwo do czego może doprowadzić? Przykład 

oddziału wewnętrznego przykład od oddziału wewnętrznego wszyscy chyba zdajemy sobie 

sprawę że zdarzają się trudne przypadki i jeszcze raz chciałem tutaj podkreślić że nie i to co w 

tej chwili powiem nie jest zarzut kierowany do personelu średniego do pielęgniarek bo one po 

prostu ratują się tak jak mogą. Dz isiaj miał pogrzeb jeden z najbardziej zasłużonych sołtysów 

w gminie Jarocin sołtys Roszkowa. Przepraszam Dąbrowy. Jeeszcze raz przepraszam. Proszę 
mi wybaczyć bo naprawdę jest to dla mnie bulwersująca sprawa i krótko chcę opisać stan. 

Zwróciła się do mnie rodzina pana sołtysa który po jakimś okresie pobytu na Oddziale 

Wewnętrznym wrócił do domu w stanie jak rodzina mi przekazała No ciężkim ze śladami na 

nadgarstkach no przywiązań. Sz anowni państwo i teraz to o czym chciałem powiedzieć 
zmniejszenie personelu średniego do minimum powoduje to że te biedne pielęgniarki muszą 
sobie radzić żeby ci pacjenci którzy w różnych stanach przede wszystkim psychicznych przede 

wszystkim związanych z chorobą pojawiają się na oddziałach i żeby nie dopuścić do tragedii 

muszą czasami ja nie mówię że to jest jakby norma, przywiązywać pacjentów a tym samym no 

nie muszę chyba nikogo przekonywać jak chodzi o psychikę takich pacjentów jest to straszne 

traumatyczne przeżycie. Ja mówię to po to ż eby pokazać państwu w sposób dobitny że 

założenia tak zwanego planu naprawczego szanowni państwo można realizować w fabryce 

śrubek ale nie w szpitalu. W szpitalu rola Narodowego Funduszu to jest rola zarządu szpitala 

również Zarządu powiatu i również radnych żeby pacjenci otrzymali opiekę o jak najwyższych 

standardach i w odpowiedniej ilości. Nie można oszczędzać na zdrowiu i życiu mieszkańców. 

Strona kosztowa ja nie mam zamiaru tutaj podważać że stanowiska zarządu szpitala że stara się 
od strony kosztowej uporządkować czy do prowadzi żeby te koszty były żeby je 

zminimalizować natomiast szanowni państwo ja od paru lat z uporem może i lepszej sprawy 

wskazuję, że Dopóki nie będzie finansowania odpowiedniego Czasami może w naszej ocenie 

zbyt dużego bo ktoś więcej dostanie pieniędzy i więcej będzie osób zatrudnionych ale to się 
przełoży na jakość świadczonych usług. Dzisiaj przy tym planie naprawczym który został nam 

przekazany kilkakrotnie już zmieniany ja nie będę się tutaj zagłębiał stawiam tezę że jest to 

groźne dla jakości naszych jakość usług w szpitalu i nie jest to wina jeszcze raz mówię wina 

personelu a ni lekarskiego ani średniego medycznego pielęgniarek. 

 

P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - to teraz konkretnie bo już jesteśmy w szóstym 

punkcie plan naprawczy i czy jeszcze jakieś pytania Będą do pana prezesa bo tutaj no 

oczywiście pan tutaj swój pogląd wygłosił, a le myśmy się umówili, że będą tylko krótkie 

pytania i krótkie odpowiedzi tak lub nie czy jeszcze jakieś pytania Będą ale już naprawdę 
konkretne.  

 

Radny St. Martuzalski - Konkretne pytanie czy to co zostało nazwane w planem naprawczym 

państwo radni akceptujecie w świetle tego co dzisiaj powiedziałem bo ja o tym mówię od wielu 

wielu miesięcy. Ja tylko o tym mówię że jeszcze jedna uwaga bo jestem w dyspozycji też 
korespondencji którą była ta rodzina prowadziła z panią starostą i byli zbulwersowani również 
brakiem empatii pani Starosty. Szanowni państwo Jeżeli szpital na szpital będziemy patrzeć 
tylko jak na biznes to za chwilę mieszkańcy Jarocina naprawdę wystawią ocenę wszystkim 

dziękuję 



 

Ad. pkt. 6.  
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Informacja o stopniu wdrożenia programu 

naprawczego w Spółce pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. 

 

P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady dziękuję bardzo W takim razie już więcej widzę 
pytań nie ma I widzę też że płynnie już żeśmy też poruszyli punkt szósty plan naprawczy i 

został tutaj on też poruszony i omówiony w takim razie Szanowni państwo ponieważ żeśmy 

ten temat już poruszali i na komisji budżetu i Komisji Zdrowia jak i dzisiaj tutaj obszernie 

żeśmy mówili pan prezes jaki Panie przełożone tutaj pielęgniarek omawiały, pani starosta w 

związku z tym sądzę że na tym tutaj dyskusję zakończymy a muszę powiedzieć że chyba 

najważniejszym wskaźnikiem tutaj tego planu naprawczego i rezultatów wyników działalności 

szpitala będzie ewentualny kiedyś znów wniosek o dofinansowanie. Zobaczymy czy będzie. 

jeśli będzie mały wniosek albo go wcale nie będzie to znaczy że plan naprawczy pana prezesa 

zadziałał. A jeśli to będzie duża kwota no to Panie prezesie będziemy mieć To naprawdę uwagi 

co do i poważne uwagi co do tego planu naprawczego i działalności jak i zgromadzenia 

wspólników, rady nadzorczej No i zarządu również. Szanowni państwo Pozwólcie że przejdę 
do już części uchwałodawczej dzisiejszej sesji rady powiatu 

 

 

Ad. pkt. 7.  
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania publicznego 

polegającego na kształceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja 

oraz omawiany był na posiedzeniach poszczególnych Komisji. Czy są pytania? Nie widzę. 
Poproszę o opinie Komisji. 

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

zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. M. Drzazga. Przewodnicący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

 

 
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący 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 18 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

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

powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania publicznego polegającego na 

kształceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych 

 

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, Hanna 

Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian ZegarBRAK GŁOSU 

(1)Mariusz Stolecki 

 

Ad. pkt. 8.  
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2022 - 2030. Projekt uchwały został udostępniony radnym 

w programie e-sesja. oraz omawiany był na posiedzeniach poszczególnych Komisji. Czy są 
pytania? Nie widzę. Poproszę o opinie Komisji. 

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

zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. M. Drzazga. Przewodnicący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący 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 18 radnych. Radni J. Jędraszczyk oraz Jan Szczerbań głosowali 

zdalnie „Za” przez podniesienie ręki i powiedzenie głośno „jestem za”. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2022 - 2030 wraz z autopoprawkami.  

 

Wyniki głosowania ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (16)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

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

Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, 

Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian ZegarBRAK GŁOSU (3)Jacek Jędraszczyk, 

Mariusz Stolecki, Jan Szczerbań 

 

Ad. pkt. 9.  
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 

2022 r. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. oraz omawiany był 

na posiedzeniach poszczególnych Komisji. Czy są pytania? Nie widzę. Poproszę o opinie 

Komisji. 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały.  

 



P. M. Drzazga. Przewodnicący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący 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 18 radnych. Radni J. Jędraszczyk oraz Jan Szczerbań głosowali 

zdalnie „Za” przez podniesienie ręki i powiedzenie głośno „jestem za”. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Głosowano w sprawie:Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r. wraz z 

autopoprawkami.  

 

Wyniki głosowaniaZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne:ZA (16)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

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

Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, 

Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian ZegarBRAK GŁOSU (3)Jacek Jędraszczyk, 

Mariusz Stolecki, Jan Szczerbań 

 

Ad. pkt. 10.  
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Ad. pkt. 11.  
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radny J. Zegar - ja się tutaj boję bo jak to słyszę wszystko słyszę żebyśmy tutaj taki apel 

zgłosili jako radni powiatowi Jarocina Bo jak słyszę już ileś tam miejscowości jest odciętych 

od gazu ileś miejscowości nie może dostać węgla i i tak dalej czy nie możemy złożyć do rządu 

taką prośbę coś niech na to za reagują bo to co patrzymy to tylko nas doprowadzają do takiego 

rozstroju nerwowego i tak dalej. Bo l udzie się pytają co to dalej będzie bo węgla nie można 

kupić węgiel musi gdzieś być jakoś coś czy dochodzimy do tego jak my żyliśmy Teodor ty i ja 

i kilka jeszcze w tych latach 60 kiedy nam rozdawano po to nie i siedzieliśmy w jednym pokoju. 

do tego dochodzimy i tu dlatego bym prosił o taki apel od nas dzisiaj z rady powiatu do rządu 

czy dalej tak będzie czy coś zostanie zrobione Dziękuję serdecznie. 

 
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Panie radny ja to mam taką propozycję żeby 

szczegółowo ten apel faktycznie jeśli jest to go tutaj napiszemy ale w tej chwili nie wiem czy 

nie za wcześnie My już byśmy musieli ten apel składać ponieważ ja to nie odczuwam braków 

w tej chwili w naszym powiecie gazu ja mam sam gaz opalam gazem nawet i i w tej chwili 

jeszcze tego problemu tak mocno nie widzimy Czy możemy to jeszcze przełożyć na następny 

raz? 

 
Radny St. Martuzalski - Panie przewodniczący jest wniosek w związku z ty m pomysłem 

apelu który zgłosił pan radny Zegar. Szanowni państwo nie będziemy tu nikogo ani sami siebie 

przekonywać że sytuacja jest dramatyczna i oby tak a została żeby się nie pogorszyła. J a 



uważam że Zarząd Powiatu powinien przygotować na najbliższą sesję być może nadzwyczajną 
nawet plan zabezpieczenia powiatu w razie mówimy o wojnie ale ta wojna to chyba wszyscy 

widzimy Już się toczy problemy z gazem z węglem to jest wojna my tu nie mamy jeszcze wojsk 

obcych na naszym terenie obcych przeciwników wrogów ale generalnie te odpryski wojny już 
do nas docierają nawet nie poprzez uchodźców ale również przez te koszty które będziemy 

musieli jako społeczeństwo pokryć związku z tym ja uważam że jako rada powinniśmy 

zobowiązać zarząd do przedstawienia w najbliższym najszybszym terminie o dostawy węgla 

chodzi? nie tylko nie tylko węgla bo my jesteśmy zabezpieczenie też od strony zdrowia i życia 

zabezpieczenie żywnościowe to wszystko co jest w razie zagrożenia potrzebne dla 

mieszkańców a do czego zobowiązane są władze samorządowe żeby sw oim mieszkańcom 

pomagać taki mały plan przygotowany 'w razie wu'. Ja myślę że to i z tym nie należy czekać 
bo chyba nikogo nie trzeba przekonywać że sytuacja się rozwija wybiega naszą wyobraźnię to 

co było parę miesięcy temu nie do wyobrażenia dzisiaj staje się stajemy się tego świadkami i 

uczestnikami także panie przewodni czący mój wniosek jest prosty najbliższa sesja czy zwykła 

czy nadzwyczajna na której zarząd przedstawi stan przygotowania w razie właśnie tego typu 

problemów o jakich mówił radny Zegar problemy z aprowizacją jak chodzi o nośniki energii o 

żywność zabezpieczenie zdrowia i życia mieszkańców czyli tu służba zdrowia te wszystkie 

elementy które w tak zwanym zarządzaniu kryzysowym są ujęte. To tyle bo może my 

powinniśmy o tym wiedzieć i powinniśmy taką informację całościową przekazać mieszkańcom 

powiatu tak żeby uspokoić też mieszkańcy bo przecież to o czym Julek mówił to jest to głos 

ludzi którzy są wystraszeni 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – To panie radny my posiadamy tylko to są informacje 

niejawne i posiada u nas dostęp tak naprawdę jedna osoba my go wysyłamy do Wojewody. 

 

Radny St. Martuzalski - Pani Starosto ja nie mówię o kwestiach mobilizacyjnych. O jakich 

pani mówi sprawach jawnych niejawnych jak aprowizacja żywności w razie w. Przecież o tych 

takie tego typu informacje to powinien mieć mieszkańcy powiatu, że w razie jakiegoś 
nieszczęścia to mamy tak ten system będzie funkcjonować że się zgłaszają na przykład do 

takich budynków w gminie i będziemy tam świadczyć takie i takie usługi. To jest ABC tu Julka 

popieram bo czekanie z tym co się wydarzy może nas drogo kosztować przede wszystkim 

naszych mieszkańców. Dobrze wniosek w takim razie o przedstawienie działań i zamiarów 

zarządu. Oczywiście bez ujawniania danych wrażliwych bo przecież to jest logiczne ale taki 

który można przekazać mieszkańcom. Czyli działań zapobiegającym tutaj brakom w 

zaopatrzeniu mieszkańców powiatu jarocińskiego. taki wniosek możemy przegłosować 
faktycznie zarząd na pewno ma pewne informacje jawne które może nam za miesiąc 

przedstawić. B ardzo proszę kto jest za takim wnioskiem żeby Zarząd przedstawił nam 

propozycje działań w razie braku w zaopatrzeniu mieszkańców naszego powiatu. 

 
P. K. Szymkowiak, Wicestarosta - Panie przewodniczący kolego radny tylko pytanie a może 

żeby to naprawdę uprościć żebyśmy były też precyzyjne to bym prosiła żeby pan radny 

naprawdę swoje pytania co tak naprawdę mamy w tej naszej informacji uwzględnić Najlepiej 

byłoby proste pytanie od nas będzie odpowiedź. 
 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – Ale my taki plan mamy. Musieliśmy go wysłać do pana 

wojewody w celu zatwierdzenia ale to jest informacja niejawna którą u nas sporządza Pan 

Adam Butlański. My taki plan działania mamy i my reagujemy na to co wojewódzkie centra 

nam przekazują. Jeżeli mamy wprowadzić alert taki to go wprowadzamy. Jeżeli mamy nie 

wiem będzie decyzja że urząd Musi być zamknięty mamy na przykład tam w ramach ciągłości 

wskazane inne urzędy które muszą nas przyjąć i dalej będziemy realizować pewne zadania ale 



to są tak naprawdę dokumenty które my przekazujemy do pana wojewody i wtedy jak będą 
jakiekolwiek mobilizacyjne działania no to my w ramach tych swojego planu jakby działania 

będziemy to realizować jeżeli to nie jest nie chodzi konkretnie o to zarządzanie bo to 

zarządzanie jakby cały czas realizujemy i ono jest kontrolowane i sprawdzane przez służby 

pana wojewody jeżeli to chodzi o inne zadania niż te które są ujęte w tym planie to byśmy 

prosili konkretnie o pytanie. 

 

Radny J. Zegar - Zeszliśmy na boczne tory. Nie o to tu chodzi Pani Starosto pani Lidio. Tutaj 

chodzi mi o to tak jak ja powiedziałem w ten sposób. Ludność się pyta czy ten węgiel będzie 

kosztował 5000 zł czy będzie w stanie go kupić jak przyjdzie okres co będzie musiał się 
ogrzewać, czy będzie miał ten gaz. Dlatego ja prosiłem o to że my już musimy też to wszystko 

jako przedstawiciele zgłosić wyżej i tak dalej, czy to naprawdę nam zapewnią. A widząc co się 
dzieje, że nie, dlatego czekamy głosimy apel i jak wszystkie powiaty tak zrobią i gminy to się 
rząd i cały co jest zastanowi i nam odpowie. O to nam chodzi. W ten sposób bo zostaniemy Jak 

to się mówi z gołą miską za przeproszeniem. O to mi chodzi nic więcej. Ja tylko proszę o taki 

apel. 

 
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Szanowni państwo Julek Pragnę cię uspokoić 
pani starosta mówi że tak taki apel przygotują i wyślą także że za sugestią pana radnego jak 

najbardziej taki apel będzie skierowany jeszcze wniosek pana Stanisława w tej chwili bardzo 

proszę.  
 

Radny St. Martuzalski - Panie przewodniczący ręce załamuję bo nie wiem jak ja mam jeszcze 

wytłumaczyć. Róbcie co chcecie jak zwykle brak wyobraźni brak wyczucia. Najważniejsze że 

macie w szufladzie plan który zaakceptował Wojewoda. On jest jeszcze dodatkowo tajny żeby 

mieszkańcy nie wiedzieli W razie czego jak się zachować i w którym miejscu gdzie się zwrócić 
w razie czego przy brakach transportowych przy brakach w dostawie wody i tak dalej. Tak będą 
chodzić do radnego Zegara i się pytali tak teraz o węgiel i co mają dalej robić. Jeżeli cokolwiek 

się wydarzy to wiecie państwo że dostają państwo alerty bo nawet jak jest Wichura czy silny 

wiatr to państwo otrzymują taką informację bo wszyscy jesteśmy w ramach Wojewódzkich 

sztabów.  

 

P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Szanowni państwo ja już kończę dyskusję bo tu 

jest bardzo dużo głosów. W takim razie pozostaniemy na tym apelu który zarząd przygotuję A 

jeśli w przyszłości będą wnioski to bardzo bym prosił przygotować się wcześniej na piśmie 

konkretnie przedstawić ten wniosek treść możemy wtedy głosować. Przechodzimy do 

kolejnego punktu naszego programu sesji  

 

Ad. pkt. 12.  
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad. pkt. 13.  
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Komunikaty. Szanowni państwo w 

komunikatach mamy apel Gminy Dobrzyca o pomoc ewentualną jeśli chodzi o te straty 

powichurowe, mamy szkolenie komisji rewizyjnej i kwerenda ustawy.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – Jeżeli chodzi o apel to nie ukrywam że że 

poinformowaliśmy że również odnieś liśmy straty na ponad 100 tysięcy musieliśmy 

zainwestować ponieważ również mieliśmy wichurę w szkole specjalnej No i zostało to jakby 

przyjęte Ja wiem że tam idzie pomoc już, bo tam troszeczkę na początku było gorzej. ze strony 



zarówno pana wojewody jak różnych ubezpieczeń także myślę że że No musimy sobie poradzić 
tak jak oni. 

 

Radna M. Bierła - Panie przewodniczący w ramach tego komunikatu chciałabym 

poinformować Państwa wszystkich że pierwszy raz w historii tutaj naszego szpitala w dniu 

jutrzejszym to jest 29 kwietnia o godzinie 15:00 odbędzie się w kaplicy naszego szpitala 

peregrynacja relikwii Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. To jest Pielęgniarka która żyła w 

latach 190 2 - 1973 i uroczyste właśnie wprowadzenie relikwii do kaplicy szpitalnej wraz z 

mszą świętą odbędzie się jutro o 15:00 wszystkich chętnych zapraszamy państwa jak 

najbardziej do nowej kaplicy także czasami też warto się i wyciszyć i zastanowić Korzystając 

z tego Dziękuję  
 

Ad. pkt. 14.  
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - dziękuje bardzo. Zamykam obrady LIII Sesji 

Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji o godz. 16.20 

 

Przewodniczący  

Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
Protokołowała : Ewa Wielińska  


