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Protokół nr 26/2017 

z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 

Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  

z dnia 21.02. 2017 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. Zaopiniowanie materiałów na XXIV Sesję Sejmiku;  

 Projektu uchwały w sprawie wskazania kandydatów do składu Rady 

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia. 

4.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

 Wytypowanie członka komisji do komisji konkursowej opiniującej oferty 

złożone z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych. 

 Wytypowanie członka komisji do Zespołu ds. opiniowania wniosków                     

o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień za osiągnięcia sportowe   w 2016 

r.  
 

5.  Zakończenie posiedzenia. 
 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

3. Zaopiniowanie materiału na XXIV Sesję Sejmiku;  

 

 Projektu uchwały w sprawie wskazania kandydatów do składu Rady 

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła w/w projekt uchwały oraz przedstawiła 

oświadczenia dwóch kandydatów do składu Rady Warmińsko-Mazurskiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Olsztynie, tj. p. Bogdana Włodarczyka  i p. Krzysztofa Ciechiewicz. 

Kolejno zapytała o uwagi, nikt nie zgłosił uwag w związku z powyższym zarządziła 

głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 6 osób, 

2 osoby się wstrzymało, nikt nie był przeciwny.  Projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie. 
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4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 Wytypowanie członka komisji do komisji konkursowej opiniującej 

oferty złożone z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych. 

 

 Do w/w komisji została wytypowana radna p. Jadwiga Król, która wyraziła 

zgodę. Wszyscy obecni członkowie komisji głosowali za jej kandydaturą.  
 

Wytypowanie członka komisji do Zespołu ds. opiniowania wniosków                              

o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w 2016 r.  

 

Do w/w zespołu został wytypowany ponownie radny p. Marek Szter, który wyraził 

zgodę. Pozostali członkowie komisji jednogłośnie poparli jego kandydaturę.  

 

5   Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca zakończyła posiedzenie 

Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu                                                     

w dniu 21  lutego 2017  r. 

 

 

 

 

         Przewodnicząca Komisji 

 

 

 

          Bernadeta Hordejuk 

 

 
Protokołowała: 

 

Mirosława Baran-Styczyszyn 

 

 


