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Protokół nr 38/2018 

z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 

Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  

z dnia 18.06.2018 r. 

godz. 12.30 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.  

Wiceprzewodniczący Komisji, p. Tadeusz Politewicz otworzył obrady kolejnego 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny                                                                   

i Sportu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stwierdzając quorum powitał 

zaproszonych gości i członków komisji. 

              Załącznik nr 1,2 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

 

Wiceprzewodniczący komisji odczytał porządek posiedzenia, który  przedstawiał się 

następująco: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Zaopiniowanie materiałów na XXXVIII Sesję Sejmiku: 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. rozpatrzenie sprawozdania                                                       

z działalności oddziałów i poradni onkologicznych Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum 

Onkologii w Olsztynie za rok 2017.    

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia złożonego przez Zarząd 

Województwa dokumentu pn: „Ocena zasobów pomocy społecznej 

województwa warmińsko-mazurskiego za 2017 rok”. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej 

czternastu gminom w województwie warmińsko-mazurskim w formie 

dotacji celowych  z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin 

związanych organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie 

teleopieki  w 2018 roku. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia sprawozdania                                          

z realizacji "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 

Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017". 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany statutu Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Elblągu.  

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłoszono, porządek został przyjęty jednogłośnie. 

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał, czy członkowie otrzymali materiały, wszyscy oprócz 

radnej p. J. Szulc potwierdzili, że otrzymali. Radna p. Szulc wyjaśniła, iż do niej materiały nie 

dotarły. W związku z powyższym poprosił Dyrektor SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-

Mazurskim Centrum Onkologii o przedstawienie w skrócie w/w sprawozdanie.  

 

 



2 

 

3. Zaopiniowanie materiałów na XXXVIII Sesję Sejmiku: 

 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. rozpatrzenie sprawozdania                                                       

z działalności oddziałów i poradni onkologicznych Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie za rok 2017.    

 

Głos zabrała Dyrektor SP  ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii 

w Olsztynie p. Krystyna Futyma, która przedstawiła sprawozdanie   z działalności oddziałów i 

poradni onkologicznych. Poinformowała, iż w/w sprawozdanie jest okrojone, ponieważ  jest 

propozycja, aby przedstawiać inną formułę sprawozdawania zachorowalności, zapadalności i 

leczenia onkologicznego. Sprawozdanie to nie oddaje rzeczywistego stanu onkologii w 

województwie ponieważ zmiany jakie zaszły w polityce zdrowotnej naszego państwa oraz 

wejście na rynek onkologiczny świadczeniobiorców niepublicznych, a także ostatnie zmiany w 

zakresie polityki szpitalnej spowodowały, że w ostatnich latach pogłębiła się tendencja 

rozpraszania jednostek zajmujących się leczeniem chorób nowotworowych. Pani Dyrektor 

zasugerowała, aby na poziomie administracyjnym wprowadzić takie sprawozdanie, którego 

formuła wypełniona by była  przez wszystkie  podmioty, które realizują procedury 

onkologiczne, po to by mieć rzeczywisty obraz jakie są wskaźniki epidemiologiczne, jaka jest 

demografia, jak odbywa się leczenie i w jakich ośrodkach? 

 

Radna p. Jolanta Szulc powiedziała, iż radnych interesuje to co robi SP ZOZ MSWiA z 

Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii, ilość łóżek, czy się zwiększają, czy nie? 

 

Dyrektor p. K. Futyma powiedziała, iż szpital dysponuje 313 łóżkami, a w ciągu 2017 r. 

nastąpiło zmniejszenie o 12 łóżek, które zaszło na oddziale chorób wewnętrznych. Jeżeli chodzi 

o łóżka jednodniowe to jest 132. W 2017 r. hospitalizowali 8 902 pacjentów na oddziałach 

stacjonarnych. W oddziałach dziennych onkologii i chemioterapii hospitalizowano 11 336 

pacjentów. Na oddziale chirurgii onkologicznej w roku 2017 hospitalizowano 1997 pacjentów 

i jest to 120 pacjentów więcej niż w roku poprzednim. Następnie przedstawiła kolejne dane 

statystyczne dotyczące hospitalizacji na przestrzeni ostatnich 3 lat. Kolejno poinformowała, iż 

oddział hematologii funkcjonuje w placówce od roku 2012. Na w/w oddziale jest 22 łóżka                           

w ośrodku dziennym hematologii 8 miejsc pobytu dziennego. Kolejno przedstawiła dane 

dotyczące oddziału klinicznego radioterapii. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał, o onkologię płucną, czy jednostka współpracuje 

ze szpitalem płucnym i czy mają torakochirurgów? 

Załącznik nr 3  

 

Dyrektor p. Futyma powiedziała, iż współpracują ze szpitalem płucnym, natomiast w 

placówce nie mają torakochirurgów.  Oddział torakochirurgii znajduje się w Szpitalu Miejskim, 

z którym w tym zakresie również współpracują. Szpital Miejski operuje, ale jeżeli jest potrzeba 

radioterapii, chemioterapii to ci pacjenci są przesyłani do jej ośrodka. Dodała, iż nie widzą 

potrzeby budowy w Szpitalu MSWiA oddziału torakochirurgii. Zgodnie z mapami potrzeb 

zdrowotnych nie ma takiej potrzeby budowania drugiego bloku torakochirurgicznego. 

 

Radna p. Jolanta Szulc zapytała o finansowe kwestie tj. nadlimity? 

 

Dyrektor p. Futyma poinformowała, iż przekaże informację finansową, chociaż zgodnie z 

ustawą o rachunkowości i statutem przed zatwierdzenie sprawozdania przez organ tworzący te 

informacje nie powinny być przekazywane podmiotom zewnętrznym. Ponieważ do momentu 
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zatwierdzenia sprawozdanie może się jeszcze zmienić, a Sejmik Województwa nie jest 

organem tworzącym szpital MSWiA.  Od roku 2016 wynik finansowy szpitala uległ 

zdecydowanej poprawie. Szpital miał sporo nadlimitów w chemioterapii i programach 

lekowych, do tej pory oczekują na zapłatę od NFZ za programy lekowe, tj. leki około 3 mln zł 

i to pogarsza płynność finansową.   

 

W związku z brakiem innych pytań Wiceprzewodniczący Komisji zarządził głosowanie 

nad w/w projektem uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni 

członkowie komisji. 

 

Członek Zarządu p. Marcin Kuchciński odniósł się sprawy sprawozdania MSWiA, mówiąc 

iż parę lat temu Samorząd Województwa przekazał sprzęt i powstało Warmińsko-Mazurskie 

Centrum Onkologii, ale ten sprzęt już się zamortyzował. Podjęli działania, aby zmienić tę formę 

sprawozdania, ponieważ na terenie województwa jest kilka placówek leczących onkologicznie, 

a pokazanie danych tylko z tego szpitala nie daje obrazu leczenia onkologicznego w 

województwie. Pracują nad tym, żeby to w przyszłym roku sprawozdanie było w innej formie, 

aby przedstawić całą onkologię w województwie.  

 

Radna p. Grażyna Licznerska powiedziała, iż gro pacjentów jest leczonych w Centrum 

Onkologii, a Samorząd Województwa nie wspiera finansowo szpitala MSWiA z Warmińsko-

Mazurskim Centrum Onkologii. Dodała, iż prawna strona szpitala MSWiA jest nie 

uregulowana jeżeli chodzi o onkologię.  

 

Dyrektor Departamentu Zdrowia p. R. Wasiński powiedział, iż jedyną instytucją, która 

może przedstawić pełne dane dotyczące onkologii to Warmińsko – Mazurki  Oddział NFZ. 

Szpital MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii posiada 3 członków rady 

społecznej typowanych przez Sejmik Województwa. 

  

Radna p. J. Szulc powiedziała, iż wszystkie instytucje, które zajmują się lecznictwem, 

czekają na wsparcie województwa w rozmowach                                                       z Warmińsko-

Mazurskim o/Wojewódzkim NFZ.  

 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia złożonego przez Zarząd 

Województwa dokumentu pn: „Ocena zasobów pomocy społecznej 

województwa warmińsko-mazurskiego za 2017 rok”. 

 

Głos zabrała Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej                                              

p. Wiesława Przybysz, która przedstawiła w/w materiał. Zaprezentowała natężenie 

korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w latach 2001-2017  oraz dominujące powody 

przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Przedstawiła zasoby instytucjonalne pomocy 

oraz wsparcie.  Omówiła strukturę wydatków powiatu na politykę  społeczną w 2017 roku. 

Następnie przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej w kontekście realizacji polityki 

społecznej realizowanej przez samorząd w 2017 r.  

Załącznik nr 4    

 

 

W związku z brakiem  pytań Wiceprzewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad w/w 

projektem uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni członkowie 

komisji. 
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 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej czternastu gminom 

w województwie warmińsko-mazurskim w formie dotacji celowych                                                                         

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin związanych organizowaniem i 

świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki   w  2018 roku.                                                                                                          

 

Głos ponownie zabrała Dyrektor ROPS, która przedstawiła w/w projekt 

uchwały.

  

W związku z brakiem  pytań Wiceprzewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad w/w 

projektem uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni członkowie 

komisji. 

 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia sprawozdania                                                  

z realizacji "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                 

w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017". 

  

Głos ponownie zabrała Dyrektor ROPS, która przedstawiła w/w projekt uchwały ws. 

przyjęcia sprawozdania  z realizacji "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017". Powiedziała, iż głównym celem 

programu jest zmniejszenie zjawiska narkomanii  w województwie warmińsko-mazurskim. 

Następnie przedstawiła środki finansowe na przeciwdziałanie narkomanii.                                                                                             

Załącznik nr 5 

      

        Radna p G. Licznerska zapytała, czy leczenie jest dobrowolne i dlatego jest tak mała liczba 

leczących się, co wynika z ankiet? 

 

        Dyrektor p. W. Przybysz dodała, iż generalnie młodzież nie przyznaje się, że zażywają 

środki psychoaktywne. Przypadki wykazane w sprawozdaniu to osoby hospitalizowane. 

  

Wiceprzewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za 

pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni członkowie komisji. 

  

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Elblągu.  

 

Głos zabrał Dyrektor Departamentu Zdrowia p. R. Wasiński, który przedstawił w/w 

projekt uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały. 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. 

 

 Wiceprzewodniczący komisji zapytała o uwagi do przesłanego protokołu,                                                    

w związku z brakiem uwag zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało 6 osób, 

nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny.  
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6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Komisji  podziękowała wszystkim 

obecnym. Na tym posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i 

Sportu w dniu 18.06.2018 r. zostało zakończone. 

 

 

 

 

        Wiceprzewodniczący Komisji 

 

 

         Tadeusz Politewicz 

 

 

Protokołowała: 

 

Mirosława Baran-Styczyszyn 

 

 


