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Protokół Nr 8/15 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 20 kwietnia 2015 r. w godz. od 14:30 do 16:00 

w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze 

 

 

*** 

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności – stanowiącą 

załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny radny Leszek Mazurek, radny Mariusz Małynicz oraz 

Wicestarosta Mikołaj Szymczak.  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności – stanowiącej 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Jan Szczerbań, który na wstępie 

powitał wszystkich członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że Komisja może 

podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowuje quorum. Następnie przedstawił proponowany 

porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco: 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2014 rok.  

2. Informacja o funkcjonowaniu w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 1. 

P. Beata Oleśków, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej – przedstawiła 

informację o stanie sanitarno-epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2014 rok.  

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. J. Szczerbań – dziękuję bardzo.  

Czy ktoś ma pytania? Proszę bardzo.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – tytuły wykonawcze, na jaką kwotę zostały wystawione? Jaką 

karę można dostać za uchylanie się od szczepień? 
 

P. Beata Oleśków, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej – około 1.000 zł. 

 

Radna B. Włodarczyk – mam pytanie takie, mianowicie to w tym roku jest problem odry 

 

P. Beata Oleśków, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej – ale u nas nie 

występuje. Ostatni przypadek został zarejestrowany w 2009 roku. 

 

Radna B. Włodarczyk – w związku z tym mam następne pytanie, bo wspominała Pani Dyrektor  

o tym, że są cztery rodziny, które wymigują się od szczepień… 

 

P. Beata Oleśków, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej – rodzin jest 

więcej. Natomiast tytułów wykonawczych jest wystawionych cztery w tej chwili.   
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Radna B. Włodarczyk – czy one już zostały wykonane? 

 

P. Beata Oleśków, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej –  nie jeszcze,  

w trakcie realizacji. 

 

Radna B. Włodarczyk –  czy będą jakieś odwołania od tego> 

 

P. Beata Oleśków, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej –  toczy się cały 

czas postępowanie. 

 

Radna B. Włodarczyk –  to są kary w kwocie? 

 

P. Beata Oleśków, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej –  1000 zł dla 

każdego rodzica. Bo są wystawiane dwa tytuły wykonawcze, oddzielnie na każdego z rodziców. 

Oboje rodziców muszą wyrazić zgodę na szczepienie. Tytuły wykonawcze są osobne po 1000 zł. 

Na jedno dziecko. Jeśli jest dwoje dzieci to 4 tytuły wykonawcze.  

 

Radny Zb. Kuzdżał – (…) 

 

P. Beata Oleśków, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej –  to się dopiero 

zaczęło z tymi tytułami wykonawczymi. Jest to wszystko w trakcie postępowania i dlatego 

rozciągnięte w czasie. Wojewoda ma tych spraw tyle, że w danym miesiącu może tylko załatwić 

dziesięć spraw. Województwo jest obszerne i my ustalamy sobie już wcześniej terminy z Urzędem 

Wojewódzkim, żebyśmy mogli stopniowo realizować ten obowiązek wykonania tego szczepienia  

i nie da się wysłać tych wszystkich osób uchylających się równocześnie. Dlatego, że mamy 

ograniczenia z góry z Urzędu Wojewódzkiego, że może być załatwianych tylko dziesięć spraw 

miesięcznie.  

 

Radna B. Włodarczyk – wychodząc na Komisję, akurat były wiadomości w radio i podawano, że 

w Krakowie u Pana Wojewody jest podjęta inicjatywa, że te dzieci, które nie będą miały szczepień 

obowiązkowych nie będą przyjmowane do przedszkoli. Czy to jest zgodne z prawem? 

 

P. Beata Oleśków, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej – to są 

wewnętrzne procedury przedszkola.   

 

Radna B. Włodarczyk –  rodzice dostaną po 2000 zł kary… 

 

P. Beata Oleśków, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej –  ale i tak 

obowiązek muszą wykonać.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – to jest przymuszenie.  

 

P. Beata Oleśków, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej – tak, bo zgodnie 

z przepisami to jest obowiązek. Chyba, że są przeciwwskazania lekarskie. O tym decyduje lekarz.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – na samym mandacie może się nie skończyć. 

Ostrzeżenie w kroku administracyjnym. Odebranie dziecka, odebranie praw rodzicielskich.  

 

Radna B. Włodarczyk –  to dotyczy jakich szczepień? 
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P. Beata Oleśków, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej – 

obowiązkowych, wynikających z kalendarza szczepień na dany rok. Jeżeli nie są realizowane  

te szczepienia zgodnie z kalendarzem, jeżeli rodzice się uchylają bez przeciwwskazań lekarskich  

to wówczas mamy informację od lekarzy rodzinnych, z podstawowej opieki medycznej, że istnieją 

takie rodziny, są dane osobowe przesłane i próbujemy to skutecznie egzekwować.  

 

Radna B. Włodarczyk – mi się wydaje, że z dużą taką ostrożnością podchodzą, przez informacje, 

że w wyniku szczepień dochodzi do … 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – straciliśmy kontrolę trochę nad tym, przez emigrację. 

Te choroby zakaźne także są przywożone. W momencie, kiedy wyjeżdżają ludzie młodzi i później 

wracają z dziećmi, które rodzą się na zachodzie i w przypadku powrotu istnieje zagrożenie 

zarażenia naszych dzieci chorobami. To jest to niebezpieczeństwo. A po drugie, jeśli się mówi, że 

około 2 mln ludzi opuściło Polskę, nastąpiła taka emigracja zarobkowa. To można przyjąć, że co 

najmniej połowa tych ludzi nie wróci już z powrotem, takie jest założenie. Poza tym mamy jeszcze 

problem tego sieroctwa, bo często jedno z rodziców wyjeżdża albo dwoje rodziców wyjeżdża  

i często dzieci pozostają z dziadkami. W tym momencie też jest problem jak wyegzekwować w tym 

przypadku szczepienie. Skoro rodziców nie ma. Nie ma, kto odebrać tych zawiadomień, bo 

przychodzą imiennie, a rodziców nie ma.  

  

P. Beata Oleśków, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej – jeśli 

dziadkowie uzyskają od rodziców pełnomocnictwo to …na tą chwilę mamy 34 środowiska oporne. 

Wynika to z tego, że są te środowiska antyszczepionkowe, portale internetowe antyszczepionkowe. 

Te pisma, które te rodziny przesyłają to w dużej mierze opierają się o te portale internetowe. 

Natomiast nie są zgodne z aktualną wiedzą medyczną. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu –  ja bym powiedział w ten sposób, że tą modę 

wprowadzili celebryci, nie mówię, że wszyscy, ale wypowiadając się w telewizji bardzo 

negatywnie o różnego rodzaju przypadkach. Ja sobie zdaję sprawę, że w ogólnej populacji ileś 

dzieci szczepionka może zaszkodzić, to nie jest wykluczone. Każdy lek, który wchodzi w interakcję 

w organizmie może zaszkodzić. Na przykładzie antybiotyków, które sam bierzemy, na niektóre 

możemy być uczuleni, a niektóre niczym nam to nie grozi i nie występują objawy wewnętrzne.  

Tak samo w przypadku szczepień, ale pojawiła się moda na nieszczepienie niż rzeczywiście 

zagrożeniem. Rodzice niwelują to zagrożenie, twierdzą, że jeżeli przez tyle lat nie było Heinego 

Mediny i innych chorób to się okazuje, że jest wszystko dobrze. A nie do końca tak jest, bo 

epidemia może w każdej chwili wrócić.  

 

Radna B. Włodarczyk – to jest to, co Pan powiedział, że istnieje moda, bo swego czasu jakiś 

angielski lekarz stwierdził, był przekonany o tym, że po tych różnych szczepionkach u dzieci 

powstaje autyzm i to poszło w świat. Wiadomo, że takich dzieci mamy teraz coraz więcej, ale nie 

dzięki temu, tylko wykrywalność jest większa. To zrobiło złą atmosferę.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu –  Pani Dyrektor ma Pani 100% rację, dlatego, że 

kiedyś autyzmu nie rozpoznawano wcale. Nie prowadziło się diagnostyki w tym całym zakresie, 

jeśli chodzi o dzieci autystyczne. Stąd niektórzy sugerują, że to jest efekt szczepionek, co nie jest 

wcale prawdą, bo każdy mądry lekarz zaprzeczy temu. Ale trzeba mieć tą wiedzę w tym zakresie.   
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P. Beata Oleśków, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej – moi 

pracownicy próbują do tych rodzin dotrzeć, umawiają się wcześniej w domu, próbują przekonać,  

na wszelkie sposoby. Szeroką akcję prowadzą, żeby Ci rodzice zaszczepili. Czasami ten efekt jest 

natychmiastowy, że Ci rodzice chcą zaszczepić, a niekiedy nadal się opierają. Uważam, że  

te 34 środowiska to naprawdę nie jest źle na nasz powiat, bo to naprawdę stanowi duży problem 

szczególnie w dużych miastach.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – tak jak słyszeliśmy, że duże miasta zabezpieczają się 

w ten sposób, że na przykład nie przyjmują dzieci, które nie poddały się szczepieniu  

do przedszkola, żeby wykluczyć ryzyko zarażenia innych dzieci. Chociaż tak samo jak pojawiły się 

baby party na zasadzie takiej, że zarażajmy się ospą, żeby dzieci przeszły tą inicjację związaną  

z tą chorobą. Tez uważam, że to jest wielkim błędem.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. J. Szczerbań – pani Dyrektor 

miałbym takie pytanie. Ta sprawa chorób przenoszonych drogą płciową, czy mamy jakiś 

przypadek?  

 

P. Beata Oleśków, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej – kilka 

przypadków jest zarejestrowanych kiły.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. J. Szczerbań – rejestrujemy też HIV?  

 

P. Beata Oleśków, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej – oczywiście.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. J. Szczerbań – i tego przypadku  

u nas nie ma? 

 

P. Beata Oleśków, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej – też jest, ale 

HIV był zawsze rejestrowany. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. J. Szczerbań – rozumiem, teraz 

dołączyły te inne. 

 

P. Beata Oleśków, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej – choroby 

weneryczne przenoszone drogą płciową, a HIV nie jest przenoszony wyłącznie drogą płciową.  

 

Radny Zb. Kuzdżał – czy tendencja jest spadkowa?  

 

P. Beata Oleśków, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej – trudno mi się 

ustosunkować do chorób wenerycznych, bo wcześniej tego nie mieliśmy. Jest pierwszy rok, kiedy 

prowadzimy rejestrację, więc trudno się ustosunkować. Natomiast są przypadki kiły.  

Zdarzają się na terenie naszego powiatu. Współpracujemy z poradniami wenerologicznymi, pod 

kontrolą mamy.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. J. Szczerbań – bardzo dziękuję  

za przedstawienie informacji.  

 

 

 

 



 5 

Ad.pkt.2 

P. E. Urbański, Dyrektor Domu Wsparcia i Rodziny „Domostwo” w Górze – przedstawił 

informację o funkcjonowaniu w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. J. Szczerbań – dziękuję za 

przedstawienie informacji. Dopowiem, że tak się składać, zawsze mówię dziękować Bogu, że 

trzecia kadencja jak jest dane nam się tutaj spotykać. Współpraca miedzy Radą a Panem 

Dyrektorem układa się wzorowo. Koledzy z Zarządu czy jak były jakieś sytuacje odnośnie Domu 

Dziecka, cokolwiek to zawsze się posiłkowali „Janku Ty jesteś stąd, jako radny z tego rejonu, co 

dalej?”,. Naprawdę nam to wychodzi na dobre, udało nam się przekonać Zarząd jeszcze tamtej 

kadencji, żeby wygospodarować parę tysięcy, gdzie odnowiliśmy płot. Jak Państwo widzicie jak 

cofniemy się 8 lat do tyłu to tutaj nic nie przypominało tego pięknego parku, to było wszystko 

zarośnięte. Z uzyskanych pieniędzy plus powiatowe pieniądze, później odnowienie płota metodą 

gospodarską. Pamiętam, że jak taką metodą jak obliczyliśmy to wyszło około 250.000 zł 

odnowienie płota. A tu metodą gospodarską, Pan Dyrektor sobie taką znalazł ekipę i proszę 

popatrzeć ładnie, wszystko wygląda. Jeszcze jedna rzecz. Dobra jest tutaj siedziba Domu, to jest 

cząstka nasza, tej społeczności, bo to jest bardzo ważne. Te dzieci już jedną traumę mają, utratę 

rodziców, w sensie duchowym, bo fizycznie prawie sierot nie mamy, bo mają rodziców.  

Nasze środowisko społeczne je zaakceptowało, w szkole też czują się jak nasze dzieci, u nas nie ma 

podziałów bo Wy z domu dziecka a my stąd. Mogę poświadczyć w historii też wielu 

wychowanków też uczyłem religii i musze Wam powiedzieć, że najmniejszego problemu od nich 

nie doświadczyłem. Odzywa się u tych dzieci głód ojca, że katecheta, jako mężczyzna, to naprawdę 

musze Wam powiedzieć, że ta praca przynosiła owoce. Po drugie Pan Dyrektor ma dobrego 

gospodarza od stawów rybnych. Poprzycinane trawy, zadbane to wszystko. To jest dobra metoda, 

że jest dobry gospodarz, ma także bieżące sytuacje. Z Panem Dyrektorem się sukcesywnie 

spotykamy, swoich ludzi ma, porządeczek. Panie Dyrektorze w imieniu Komisji Zdrowia bardzo 

dziękuję, za tą pracą. Jak widzimy wszyscy efekty są, bo to jest dobry Dom Dziecka.  

Dla wszystkich pracowników od Komisji także podziękowania.  

 

Radny Zb. Kuzdżał – Panie Dyrektorze czy ten staw jest zarybiony? 

 

P. E. Urbański, Dyrektor Domu Wsparcia i Rodziny „Domostwo” w Górze – od trzech lat u nas 

jest dopiero kanalizacja, wcześniej były ścieki tam spuszczane. Nie biorę pieniędzy od wędkarzy, 

chce tylko, żeby dbali.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. J. Szczerbań – to, co Pan Dyrektor 

właśnie wspomniał, mieszkańcy też dzwonili do mnie jako radnego stąd, że masa trupów ryb.  

Okazało się to, co Pan Dyrektor mówił, że ścieki. Ten Pan, co zarybił to aż płakać chciał, bo  

to kosztuje. Było takie zanieczyszczenie, że nie mogliśmy dojść, co to jest w ogóle.  

 

Ad.pkt.3 Sprawy bieżące 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. J. Szczerbań – przedkładam do 

zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu  

na 2015  roku. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok. 

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych ma pytania  

do powyższej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest 
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„za” pozytywnym zaopiniowaniem zmian w budżecie na 2015 rok? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuje bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest „przeciwny”? Nie widzę.  

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 

6 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – pamiętacie Państwo na Komisji Zdrowia, kiedy 

prosiliśmy Pana w sprawie kart parkingowych. Nie wiem czy to był wniosek, czy to były takie 

luźne rozmowy. Czy my mamy dalej głosować? 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – to nie był wniosek, z tego, co sobie przypominam,  

to była sytuacja taka, że Pan złożył odwołanie do Wojewody. Mieliśmy poczekać  

na rozstrzygnięcie ze strony Wojewody. Z naszej strony nie podejmowaliśmy żadnych wniosków.  

 

Radna B. Włodarczyk – w ubiegłym tygodniu mieliśmy Komisję Rewizyjną to ten Pan był  

w Biurze Rady i zapytał się mi. Czy i jak daleko jesteśmy z tą ekspertyzą? Czy to było prawnie 

dobrze zrobione, że otrzymał takie zapewnienie. Odpowiedziałam, że ode mnie nie otrzymał 

takiego zapewnienia, jeżeli to proszę do Pana Przewodniczącego, czyli podawałam Pana Jana.  

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Szczerbań – dziękuję Pani Dyrektor za przypomnienie.  

Był ten Pan u mnie, miałem spotkanie z tym Panem. Były dwie rzeczy, które omówiliśmy razem, 

pierwsza to chodziło o jedną z niefortunnych wypowiedzi jednego z kolegów radnych dotycząca 

jego stanu zdrowia. Jak wróci ten Pan to przekażę, jakie są oczekiwania. To niniejszym 

zobowiązałem się przekazać Panu Radnemu to. Druga rzecz, że chodziło o tą ekspertyzę, że 

urzędniczka z naszego PCPR przesłała mu taką suchą informację, że nie wskazała, który to jest 

dziennik ustaw i który artykuł. Ja też to się zobowiązałem, ale że to spotkanie było w zeszłym 

tygodniu, to jak każdy z nas obowiązki i myślę sobie, że po sesji jak wszystko minie udam się  

do PCPR i poproszę, jakie są aktualne przepisy o wydawanie kart bezterminowo, dlaczego to się 

zmienia i ja tego Pana powiadomię. Termin, kiedy pójdę nie był ustalony Pani Dyrektor.  

Nie wiem, dlaczego to tak dziwnie jest ujęte przez władze centralne. Rozumiem gdyby ograniczać 

te karty bezterminowo dla niepełnosprawnych, gdyby były oblegane, ale gdziekolwiek jedziemy  

to są wolne te miejsca. To nie wiem, dlaczego znowu jakiś bzdurny, idiotyczny pomysł centrali. 

Uderza się w stosunku do naszych osób niepełnosprawnych. Druga rzecz, jeżeli jest karta 

bezterminowa, nagle ktoś sobie zamarzy i niepotrzebny zamęt.  

 

Radny Zb. Kuzdżał – Komisja nie jest władna do podejmowania jakichkolwiek decyzji, my 

mogliśmy tylko wysłuchać, są na to przepisy. I rzeczywiście Pani, która się zajmuje tymi sprawami 

no mamy taką komórkę PCPR to niech mu odpowie jak ma jakieś pytanie, a co do decyzji, która 

została podjęta to jest odwołanie i załóżmy może w Poznaniu może stawać na powtórną komisję  

i określą stopień niepełnosprawności, czy należy się ta karta parkingowa czy nie.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – proszę Państwa są procedury odwoławcze i można  

je wykorzystać. Mam przykład ze swojego bloku, w którym mieszkam, bo są dwa miejsca  

do parkowania przez osoby niepełnosprawne. Jedna z tych osób ma rzeczywiście problem i porusza 

się o kulach i widać, że żona podtrzymuje tego Pana, bo ciężko mu do tego samochodu dotrzeć.  

A na drugim miejscu parkingowym mam sąsiada, który wbiega po schodach szybciej niż ja i też 

mam miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.  Proszę Państwa wydaje mi się, że to też 

następuje pewnego rodzaju weryfikacja. To, co kiedyś było przyznane, bo być może miał 

zwichniętą czy złamaną nogę i na tej podstawie udzielono mu tego przywileju to w tej chwili się 
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okazuje, że jest szybszy niż ja. Powinno to być dla osób niepełnosprawnych.  

 

 

Z uwagi na wyczerpanie tematyki posiedzenia Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych p. J. Szczerbań zakończył obrady Komisji. 

 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 

 
Jan Szczerbań 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 


