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Protokół nr 19/2016 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  
z dnia 30.08.2016 r. 
 
1. Otwarcie posiedzenia.  

Przewodnicząca Komisji p. Bernadeta Hordejuk otworzyła obrady kolejnego 
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny                        
i Sportu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stwierdzając quorum powitała  
zaproszonych gości i członków komisji. 

  
Załącznik nr 1,2 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 
 
 Przewodnicząca Komisji, zapytała czy są uwagi do przesłanego porządku. Nikt z 
członków komisji nie zgłosił,  żadnych uwag. W związku z powyższym Pani Przewodnicząca 
przystąpiła do jego realizacji.    
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Zaopiniowanie materiałów na XIX Sesję Sejmiku: 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady 
Społecznej Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Węgorzewie. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Elblągu. 

 Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w sprawie   zmiany w  składzie   rady społecznej 
działającej przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy                       
w Olsztynie. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
3. Zaopiniowanie materiałów na XIX Sesję Sejmiku: 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady 
Społecznej Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie. 

 Głos zabrał Dyrektor Departamentu Zdrowia p. Ryszard Wasiński, który przedstawił 
powyższy projekt uchwały.  

 
   Pytań i uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono w związku                       

z powyższym Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w 
sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Szpitala Psychiatrycznego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie. Członkowie komisji 
jednogłośnie przyjęli powyższy projekt uchwały. 

 
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Elblągu. 
Głos zabrał Dyrektor Departamentu Zdrowia p. Ryszard Wasiński, który przedstawił 

kolejny projekt uchwały.  
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  W związku z brakiem uwag i pytań do powyższego projektu uchwały     Przewodnicząca 

komisji zarządziła głosowanie, za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni 
członkowie komisji. 

 
 Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w sprawie   zmiany w  składzie   rady 

społecznej działającej przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy                        
w Olsztynie. 
 

 W związku z brakiem uwag i pytań do powyższego projektu uchwały Przewodnicząca 
komisji zarządziła głosowanie, za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni 
członkowie komisji. 

 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
 

Przewodnicząca Komisji zapytała o uwagi do protokołu z ostatniego posiedzenia 
komisji, nikt nie zgłosił zastrzeżeń.  Za pozytywnym przyjęciem protokołu, głosowali 
wszyscy obecni członkowie komisji. 
 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 

Po wyczerpaniu  porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca podziękowała  wszystkim 
obecnym za udział w posiedzeniu i zakończyła obrady Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki 
Społecznej, Rodziny i Sportu w dniu 30.08  2016  r. 

 
 
         Przewodnicząca Komisji 
 
 
          Bernadeta Hordejuk 
Protokołowała; 
 
Mirosława Baran-Styczyszyn 


