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Protokół nr 23/2016 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  
z dnia 21.11.2016 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. 
 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Stan i perspektywy rozwoju Sportu w Województwie Warmińsko-Mazurskim. 
4. Zaopiniowanie materiału na XXII Sesję Sejmiku: 
 Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie  uchylenia Uchwały Nr IX/157/11 

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w 
sprawie szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz 
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów dla trenerów prowadzących 
szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz 
Uchwał ją zmieniających. 

 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
6. Przyjecie protokołów  z dnia 17.10.2016 r. i  25.10.2016 r. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

 
Przewodnicząca komisji zapytało o uwagi do przesłanego porządku posiedzenia. Uwag do 

porządku nie zgłoszono. Porządek przyjęto przez aklamację. 
 

3. Stan i perspektywy rozwoju sportu w Województwie Warmińsko-Mazurskim. 
 

Głos zabrał Dyrektor Departamentu Sportu p. Waldemar Buszan, który przedstawił 
prezentację multimedialna dotyczącą stanu i perspektyw sportu                                                 
w województwie. Na początku przedstawił uwarunkowania prawne  dotyczące działalności w 
sporcie. Podkreślił, iż podjęto bardzo radykalne działania dotyczące dopingu w sporcie w 
skali kraju. Kolejno Pan dyrektor przedstawił budżet Departamentu Sportu na kulturę 
fizyczną i sport oraz promocję województwa poprzez sport w latach 2015-2016. W dalszej 
kolejności przedstawił zadania samorządu w zakresie sportu oraz  sport w środowisku 
szkolnym i środowisku akademickim, wiejskim i małych miast. Dodał, iż rezygnują z 
ogólnopolskich programów nie dlatego, że nie chcą, ale dlatego, że ministerstwo je wygasiło. 
Następnie wymienił pozostałe formy współpracy.  

Załącznik nr 3  
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Radna p. Teresa Krajewska  powiedziała, iż po wysłuchaniu informacji ma wrażenie, że 
sytuacja finansowa i ogólna dla rozwoju sportu jest lepsza. 

 
Dyrektor Departamentu Sportu p. W. Buszan powiedział, iż od kilku lat władze i Zarząd 

Województwa dbają o sport dzieci i młodzieży. Dodał, że środki wzrosły                                 
i utrzymują się  na stałym poziomie od kilku lat.  

 
Radny p. Marek Szter podziękował Dyrektorowi i Departmentowi Sportu za 

przygotowanie tego materiału na jego wniosek. Podkreślił, iż w sporcie w naszym 
województwie powinniśmy stawiać na sport dzieci i młodzieży ponieważ nie mamy 
odpowiednich środków, aby wychowywać olimpijczyków. Materiał pokazuje sytuację w 
sporcie i rozdziale środków. Panu radnemu podoba się to, że środki są przeznaczane na sport 
dzieci  i młodzieży o charakterze regionalnym i centralnym. Następnie powiedział, iż wśród 
dyscyplin promowanych poprzez sport nie znalazł takich dyscyplin jak ekstraklasa  w piłce 
ręcznej oraz brak promocji piłki nożnej II ligii, zapytał, czy te dyscypliny nie są ważne? 
Wyraził nadzieje, że budżet województwa znajdzie środki na dyscypliny, które są znaczące 
dla województwa. Pan radny podkreślił, iż jest zadowolony  z przedstawionego materiału.  

 
Dyrektor p. Buszan powiedział, iż nie jest to tak zupełnie bo piłka ręczna dziewcząt z 

Elbląga rok rocznie otrzymuje dofinansowanie. Koszykówkę też wspomagamy w granicach 
50-60 tys. zł. i piłkę nożną również. Podkreślił, iż nie zawsze są to pieniądze, czasami 
zakupują sprzęt sportowy w postaci piłek i strojów. Były czasy, kiedy chcieli pomóc 
Stomilowi, ale on nie mógł otrzymać żadnych środków. Pan dyrektor podkreślił, iż nie 
promują dyscyplin sportowych, tylko promują województwo poprzez dyscypliny sportowe. 

 
Radny p. Marek Szter powiedział, iż miał na myśli Klub Warmia Traveland i Stomil 

Olsztyn i zrozumiał, iż te kluby nie zwróciły się z wnioskami.  
 
Radna p. Jadwiga Król zapytała, czy klub osób grających w piłkę siatkową na siedząco 

lub na wózkach z Elbląga  dostaje dofinansowanie? 
 

  Dyrektor p. Buszan  potwierdził, iż klub korzysta z dofinansowania Samorządu 
Województwa, składają wnioski i otrzymują dofinansowanie. 
 
 Przewodnicząca komisji dodała, iż budżet po stronie dochodów                                 
był proinwestycyjny. Na promocję wydano ponad 400 tys. więcej niż w roku 2015, zapytała 
czyim kosztem nastąpiło to zwiększenie? Samorząd wykupuje usługi promujące 
województwo, w związku z powyższym zapytała, w jaki sposób wybierają podmioty, które 
mają promować województwo? Kolejno zapytała o Wojewódzkie Ośrodki Szkolenia 
Sportowego, na jakiej zasadzie zostają powołane, jaka jest ich struktura i jaka forma oraz  po 
co tworzona jest kolejna struktura? Następnie zapytała, ile podmiotów otrzymało dotację i czy 
były one w formie konkursów, czy bezpośrednio były podpisane umowy. Pani 
Przewodnicząca podkreśliła, iż małe podmioty nie składają wniosków, bo wiedzą, że nie mają 
szans w konkursach. Odniosła się  do wykorzystania obiektów sportowych, które powstają na 
niższych szczeblach samorządowych, aby dzieci i młodzież masowo mogły uprawiać sport. 
Kolejno poruszyła sprawę olimpiady Senior Games, która była wspaniałą promocją 
województwa i której w tym roku nie było, ale  Zarząd Województwa miał się nad tym 
pochylić w roku przyszłym. 
 
  Dyrektor p. W. Buszan powiedział, iż większość województw wycofała                             
się z programów ministerialnych, a oni zmniejszyli środki na te programy                                         
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o 70 tys. zł , które zostały  przekazane na promocję. Pan dyrektor poinformował jak odbywa 
się wybieranie podmiotu, który promuje województwo. Wyjaśnił, kto powołuje Wojewódzki 
Ośrodek Szkolenia Sportowego i na jakich zasadach działa. Poinformował również, iż 
Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Sportowego zajmuje się kadrą wojewódzką i dodatkowo 
pozyskuje środki.  Kolejno odniósł się do umów, które w 90% były podpisane przez duże 
związki sportowe. Wyjaśnił, iż samorząd może przyznawać środki na imprezy o charakterze 
ponadpowiatowym. Podpisanych było 49 umów w roku bieżącym. Odniósł się do olimpiady 
Senior Games, poinformował, iż będzie  kultywowana w innej formie ponieważ samorządu 
nie stać na wydanie  około 1 mln zł  dla 1000 uczestników.  
 
 Radny p. M. Szter powiedział, iż na Wojewódzkiej Radzie Pożytku Publicznego, 
której jest członkiem wraz z radną p. G. Licznerską słyszą wielokrotnie, że sposób 
wydawania pieniędzy w Departamencie Sportu jest wzorcowy. 
 

4. Zaopiniowanie materiału na XXII Sesję Sejmiku: 
 Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie  uchylenia Uchwały Nr IX/157/11 

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w 
sprawie szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz 
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów dla trenerów prowadzących 
szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz 
Uchwał ją zmieniających. 
 

Głos zabrał ponownie Dyrektor Departamentu Sportu p. Buszan, który przedstawił 
powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały, za 

pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały głosowali wszyscy obecni członkowie 
komisji.  

 
 

 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Przewodnicząca komisji odczytała pismo  ws wytypowania członków komisji do pracy 
w komisjach organizacji pozarządowych. Zostały zgłoszone następujące osoby, które 
wyraziły zgodę i wszyscy obecni członkowie komisji poparli w/w kandydatury 

 
1. Edukacja i promocja zdrowia publicznego. 

Pani Teresa Krajewska 
2. Rozwoju kultury fizycznej. 

Pan Marek Szter 
3. Pomocy społecznej. 

Pani Jadwiga Król  
4. Profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy    

w rodzinie. 
Pani Małgorzata Kozioł  

 
Szef Kancelarii Sejmiku p. Wiktor Leyk podziękował za to, że Zarząd zwraca się do 

Sejmiku, aby radni uczestniczyli w tych komisjach pomimo, iż  nie ma takiego obowiązku.  
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6. Przyjecie protokołów  z dnia 17.10.2016 r. i  25.10.2016 r. 

Przewodnicząca Komisji zapytała o uwagi do przesłanych projektów protokołów. 
Uwag do protokołów nie wniesiono, oba protokoły zostały zatwierdzone pozytywnie, 
jednogłośnie.  

 
7.   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 21. 11. 2016  r. 

 
 

 
         Przewodnicząca Komisji 
 
 
          Bernadeta Hordejuk 
 
 
Protokołowała; 
 
Mirosława Baran-Styczyszyn 


