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Protokół Nr 35/16 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 18 października 2016 r. w godz. od 15: 00 do 15:55 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny radny Mariusz Małynicz. 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności – 

stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych p. Mateusz Walczak, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji  

i zaproszonych gości. Stwierdził, że Komisje mogą podejmować prawomocne decyzje, gdyż 

zachowują quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który 

przedstawiał się następująco: 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Opieka medyczna w szkołach prowadzonych przez Powiat Jarociński. 

2. Choroby odzwierzęce. 

3. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt. 1. Opieka medyczna w szkołach prowadzonych przez Powiat Jarociński. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – były przekazane sprawozdania. Poproszę 

Panie Pielęgniarki o krótkie streszczenie informacji.  

 

P. Bernadetta Jasińska, Gabinet Medyczny w ZSP Nr 1 w Jarocinie - przedstawiła 

informację o opiece medycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

P. Anita Stachowiak, Grupowa Praktyka Pielęgniarska w ZSS w Jarocinie – przedstawiła 

informację o opiece medycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie. Informacja stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. W mojej szkole zwiększa się ilość wezwań pogotowia 

ratunkowego, ponieważ jest więcej ataków padaczki u dzieci. Opieka jest prowadzona 

systematycznie, jest większy problem z rodzicami, ciągle się skarżą, że jest mały dostęp  

do lekarzy, mały dostęp na rehabilitację. Tłumaczę im, że przydałaby się rehabilitacja w 

naszej szkole, ale jakoś nie ma na to sposobu, żeby była w Zespole Szkól Specjalnych. Skarżą 

się również na to, że jest mały dostęp do stomatologa, nie ma w Jarocinie takiego, który by 

leczył dzieci niepełnosprawne, muszą dojeżdżać do Poznania.   

 

P. Aleksandra Pera, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w ZSP-B w Tarcach - 

przedstawiła informację o opiece medycznej w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych  

w Tarcach. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
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P. Mariola Królak, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w ZSO w Jarocinie - 

przedstawiła informację o opiece medycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Jarocinie. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – dziękuję bardzo. Nie ma Pani z ZSP nr 2, 

ale sprawozdanie zostało dostarczone. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

 

Radny L. Mazurek – Panie bardzo szczegółowo opisały, mam jedną uwagę do Pani z ZSO  

i w ZSP nr 2, te Panie nie pokusiły się ile udzielały porad. Dobrze by było, bo to świadczy  

o Paniach pracy, dobrze by było,  

 

P. Mariola Królak, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w ZSO w Jarocinie – jest 

napisane w sprawozdaniu. 

 

Radny L. Mazurek – to przepraszam, nie doczytałem. Rzuca się w oczy we wszystkich 

sprawozdaniach, że bardzo dużo osób jest z wadami postawy kręgosłupa. Wielu uczniów ma 

wady postawy. Nie wiem czy nie trzeba by było z dyrektorami rozmawiać, bo teraz, kiedy 

ZSO ma taką siłownię może korekcję postaw wprowadzić, jest to sprawa dyskusyjna.  

Dobrze by było jakby Panie coś takiego zaproponowały.  

 

P. Bernadetta Jasińska, Gabinet Medyczny w ZSP Nr 1 w Jarocinie – jeśli chodzi  

o korekcję wad postawy to w wieku 16 – 18 lat te wady są już ukształtowane. Musiałyby być 

zajęcia w szkołach podstawowych, gimnazjach z gimnastyki korekcyjnej. W szkole średniej 

to, co zostało już zniekształcone to z wielkim trudem skorygowane, jeśli uczeń by tego chciał, 

godzinami przy biurku, w dalszym ciągu zniekształcany.  

 

Radna B. Włodarczyk - przyłączam się do tego, co przed chwilą powiedziała  

Pani Pielęgniarka, ponieważ to musi być bardzo silna współpraca ze szkołami podstawowymi 

wuefistów i pielęgniarki. W domu rodzice, żeby wuefiści zwrócili uwagę, żeby nie siadali na 

ławeczkę, tylko te ćwiczenia przez lekarza ortopedę powinny być wykonywane.  

Jest to obciążenie dodatkowe, ma inna lekcję, typu gry, dzieci z wadami postawy.  

Można by się zwrócić, na taką typową rehabilitację, która jest przyszpitalna.  

W związku z powyższym w ramach szkół podstawowych dalej w szkołach 

ponadpodstawowych, były kiedyś godziny przeznaczone na sks. Czy z tych godzin nie 

wygospodarować kilka godzin, nauczyciel, który ma najlepsze przygotowanie  

do prowadzenia zajęć z rehabilitacji, żeby tę kwestię prowadziło. Jestem zaniepokojona  

tą sprawą ze ZSS, bo przecież mamy ponad 150 dzieci, to są dzieci specjalnej troski.  

W związku z powyższym my jako komisja powinniśmy się zastanowić co tu robić, żeby tym 

dzieciom pomóc, bo jeśli one chodzą do ZSS i ta szkoła się powiększa, mają osiągnięcia to 

uważam, że nas zobowiązuje, żeby im pomóc w załatwieniu spraw zdrowotnych.  

 

Radny Zb. Kuzdżał - jak wygląda sprawa, czy prowadzicie ewidencję młodzieży, która jest 

zwolniona z wychowania fizycznego? Czy są prowadzone zajęcia rehabilitacyjne z tymi 

dziećmi? Dlaczego nawarstwiła się sytuacja z padaczką?  

 

P. Anita Stachowiak, Grupowa Praktyka Pielęgniarska w ZSS w Jarocinie – to jest 

sytuacja rozwojowa, wiekowa, dziecko wchodzi w okres dojrzewania i takie napady się 

nasilają. U nas w szkole jest prowadzona gimnastyka, ale to jest za mało, rehabilitacja to jest 
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zupełnie coś innego niż gimnastyka korekcyjna, naprawdę by się w naszej szkole przydała.  

Szkole nr 5 jest punkt rehabilitacyjny, a u nas nie ma. 

 

Radny Zb. Kuzdżał – ile dziecko przebywa godzin na ćwiczeniach korekcyjnych? Ile 

godzin?  

 

P. Anita Stachowiak, Grupowa Praktyka Pielęgniarska w ZSS w Jarocinie – nie wiem, 

może 2, 3 godziny. Jeżeli to jest dziecko z głębokim upośledzenie, ma duże porażenie to taki 

nauczyciele nie wiele zrobi, bo nie jest przeszkolony.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – czy jest u Państwa miejsce w szkole, żeby 

stworzyć taki oddział?  

 

P. Anita Stachowiak, Grupowa Praktyka Pielęgniarska w ZSS w Jarocinie – jak Pan 

dobrze wie, szkoła dostała pomieszczenia po poradniach, więc jest miejsce. Będzie teraz 

robiony remont.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – proponuję wniosek do zarządu żeby 

przygotował Pan Dyrektor kosztorys, co potrzeba i żeby Zarząd zagospodarował pieniądze  

w nowym budżecie.  

 

Radny L. Mazurek – mówimy o dwóch różnych sprawach, ta rehabilitacja w ZSS jak 

najbardziej, ale nasze wszystkie szkoły ponadgimnazjalne mają tak wyposażone sale 

gimnastyczne, chodzi o to, żeby w całym cyklu wychowania fizycznego ująć zbiorowo  

do szkoły, żeby wygospodarować 2, 3 godziny na korekcję. Pewne rzeczy, które będą mieli 

uprawnienia nauczyciele wychowania fizycznego. Korekcyjne zajęcia mogą z powodzeniem 

wykonywać. Na zarządzie należałoby się zastanowić nad tym czy w szkołach nie zrobić 

obowiązek, żeby w ramach godzin wychowania fizycznego było parę godzin zajęć 

korekcyjnych. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – z tej dyskusji byśmy mieli dwa wnioski  

do Zarządu jeden o stworzenie oddziału rehabilitacyjnego w Zespole Szkół Specjalnych. 

Kto jest za podjęciem wniosku? 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. 

Wszyscy głosowali „za”. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – drugi wniosek Pana radnego Mazurka  

o stworzeniu warunków korekcyjnych dla wszystkich szkół. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. 

Wszyscy głosowali „za”. 

 

 

Ad.pkt.2 Choroby odzwierzęce. 

P. B. Oleśków, Powiatowy Inspektor Sanitarny – przedstawiła informację odnośnie chorób 

odzwierzęcych. Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

P. A. Betka, Inspektor ds. bezpieczeństwa żywności - przedstawiła informację odnośnie 

chorób odzwierzęcych. Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 



4 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – dziękuję za przedstawione informację. 

Otwieram dyskusję. 

 

Radny L. Mazurek - podziękowania, sprawozdania są merytorycznie zrobione, opisane 

dokładnie, opisane, bardzo dobre dokumenty poglądowe, abyśmy wiedzieli, co w naszym 

Powiecie się dzieje. Mam pytanie do p. Dyrektor Sanepidu, pokazane jest 76 przypadków 

kontaktu ludzi z wścieklizną, 60 szczegółowych, czy ta wścieklizna wynika z kontaktem ze 

zwierzętami domowymi czy innymi? 

 

P. B. Oleśków, Powiatowy Inspektor Sanitarny – najczęściej kontakt jest ze zwierzęciem 

domowym pies, kot, ale zdarza się też kuna. Jeżeli to są zwierz domowe to nadzorem 

obejmuje te zwierzęta Pan Inspektor Weterynarii. Natomiast w przypadkach wątpliwych 

wysyłane osoby są do lekarza chorób zakaźnych, który przeprowadza szczegółowy wywiad 

epidemiologiczny i na tej podstawie podejmuje decyzje o dalszym leczeniu, a leczenie  

to tylko szczepionka, nic innego nie pozostaje.  Jeśli chodzi o wzrost tych zgłoszeń, to 

uważam, że ludzi mają większą świadomość, są świadomi tych zagrożeń. Przy kontakcie ze 

zwierzęciem zgłaszają się do lekarzy pierwszego kontaktu, do wieczorynek, do szpitalnych 

oddziałów ratunkowych. W związku z tym jest wzrost odnotowanych zgłoszeń.  

 

 

Ad. Pkt. 3. Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w WPF.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – dziękuję bardzo. Przechodzimy do 

zaopiniowania.  

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji, 

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

 

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – przedkładam do zaopiniowania projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.  

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – omówił projekt uchwały w zakresie działania 

Komisji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mateusz Walczak – dziękuję bardzo. Przechodzimy do 

zaopiniowania.  

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji, 

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

 

Radny K. Matuszak - powinniśmy duży nacisk położyć na projekt, jeżeli chodzi o szkołę 

specjalną, jest to jedyna szkoła specjalna w okolicy. Na dzieciakach się nie zarabia, ale też 

szukamy uczniów, za nimi idą uczniowie, też idą pieniądze, nauka jest ważna, ale ważniejsze 
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jest zdrowie, rehabilitacji. Jakbyśmy tam stworzyli taki system rehabilitacyjny możemy przy 

okazji zarabiania pomagać tym dzieciom. Naciśnijmy wszyscy na siebie, bo na wszystko są 

pieniądze, a na takie coś nie ma.  Stwórzmy w przyszłym roku tam faktycznie rehabilitację, 

bo pomożemy tym, co tam są i ściągniemy następnych. Jest Przewodniczący Rady, jest 

członek zarządu Pan Zbyszek to nie będzie problemu. To na pewno nie będą pieniądze 

wyrzucone w błoto, tym bardziej, że mamy tam możliwości, bo będziemy działać nad 

adaptacją pomieszczeń.  

 

Radna B. Włodarczyk - Pani ze Szkoły Specjalnej mówiła również o dentyście. Jest faktem, 

swego czasu zakładano, że wrócimy do dentystów w szkołach podstawowych, być może 

zostaną na nowo wprowadzone. Wiadomo, że nie każdy dentysta nadaje się do takiego 

rodzaju dzieci, trzeba odpowiedniego podejścia do dziecka. Czy nie warto by było, żeby  

Pan Prezes Jantas albo ktoś inny zaczął rozglądać się za tym, że rodzice wiedzą, że taki i taki 

doktor dentysta leczy dzieci, które potrzebują dużej cierpliwości. To jest też bardzo ważna 

rzecz. Bardzo dużo dzieci nie lubi chodzić do dentysty. Wstyd to mówić, ale kiedy 

pracowałam w szkole miałam dwie dziewczyny 4 klasistki tuż przed maturą, a stan uzębienia 

miały straszny. Twierdziły, że prywatnie nie mają pieniędzy a do lekarza nie mogą pójść. 

Skłaniało mnie do tego, żeby otworzyć gabinet stomatologiczny w liceum, który prowadził 

pan doktor Ratajczak wyposażył go. To było to, bo na miejscu będą to w każdej chwili można 

dopilnować.  

 

Radny Zb. Kuzdżał - oprócz rehabilitacji dyrektorzy powinni przyjrzeć się gimnastyce 

korekcyjnej, bo naprawdę jest za dużo przypadków skrzywienia postawy.  

Szkoły podstawowe, już powinny się tym zająć, bo w tym momencie dziecko rośnie, ale my 

na ostatnim szczeblu tez powinniśmy się przyjrzeć i co jest możliwe do zrobienia.  

To jest w gestii dyrektorów.  

 

Radny J. Szczerbań- mamy wyremontowaną siłownię w Liceum to, do czego?  

W domu pomocy społecznej jest bogato wyposażona sala rehabilitacyjna. Trzeba by się 

zorientować.  

 

Radny K. Matuszak - bardzo proszę, aby ten wniosek był rozbudowy, fachowo 

przygotowany. Uważam, że na sesji ten temat należałoby poruszyć, żeby wszyscy wiedzieli, 

że chcemy nacisnąć.  

 

Radny Zb. Kuzdżał - oprócz lekcji wychowania fizycznego, co normalne dzieci zdrowe 

uprawiają, mamy siłownie, to dla dzieci z wadami powinny być w ramach tzw. sksów 

prowadzone zajęcia. Nie tylko dziecko pełnosprawne, które uprawiają sport, ale także 

dziecko, które dochodzi do zdrowia.  

 

 

 Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Mateusz 

Walczak zamknął obrady. 

 

  Przewodniczący Komisji  

  Zdrowia i Spraw Społecznych   

 

  Mateusz Walczak 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 


