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Protokół nr 31/2017 

z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 

Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  

z dnia 18.09.2017 r. 

godz. 12.30 sala 424 

 

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 odczytała porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco;  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad.  

3. Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2018 rok. /Niezatwierdzony 

plan finansowy / 

4.  Zaopiniowanie materiałów na XXX Sesję Sejmiku: 

 Projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

„Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-

2020”.  

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż wpłynęło pismo od Dyrektora Warmińsko-

Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  p. Andrzeja Zakrzewskiego,  w którym 

poinformował, iż nie może przedstawić na posiedzeniu wrześniowym   tematu 

kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na 2018 rok ponieważ plan finansowy NFZ na 

rok 2018 nie został zatwierdzony. W związku z tym Pani Przewodnicząca zaproponowała, 

aby powyższy temat został przedstawiony na kolejnym posiedzeniu w miesiącu październiku. 

Porządek posiedzenia z zaproponowaną zmianą został przyjęty jednogłośnie.   

 

 

 

4. Zaopiniowanie materiałów na XXX Sesję Sejmiku: 

 Projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

„Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-

2020” . 

 

Głos zabrał Kierownik Biura ds. Uzależnień ROPS p. Michał Tatarek, który 

przedstawił prezentację dotycząca sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-

Mazurskim na lata  2016 - 2020”. Przedstawił wysokość środków finansowych 
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wydatkowanych na realizację zadań wynikających z zakresu profilaktyki 

 i rozwiązywania problemów alkoholowych, pochodzące z budżetu województwa 

oraz środki wykorzystywane przez gminy na realizację programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych. Poziom finansowania w gminach jest na stałym 

poziomie natomiast w województwie te poziomy są różne. Kolejno przedstawił osiągnięte 

wskaźniki w ramach Priorytetu I –Edukacja. Następnie wymienił liczbę świetlic 

socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych w województwie warmińsko-mazurskim 

oraz przedstawił dane liczbowe dotyczące szkolnych i pozaszkolnych programów 

profilaktycznych, problemem jest mała aktywność rodziców we wszelkich programach 

profilaktycznych. Przedstawił liczbę osób biorących udział w cyklicznych naradach 

przedstawicieli samorządów lokalnych. Przybliżył wskaźniki osiągnięte w ramach Priorytetu 

II - Jakość działań gmin w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Podał liczbę 

funkcjonujących Centrów Integracji Społecznej i Kubów Integracji Społecznej.                                              

Na zakończenie przedstawił dane dotyczące lecznictwa odwykowego.  

Załącznik nr 3  

Przewodnicząca Komisji odczytała pismo ws. konsultacji społecznych dotyczących 

wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie warmińsko-

mazurskim na lata 2018-2011, które konsultacje potrwają do 5 października br. Na stronie 

Urzędu Marszałkowskiego jest zakładka, gdzie znajdują się formularze do wnoszenia uwag 

do programu. 

 

Radny p. T. Politewicz zapytał, na czym polega praca pedagoga ulicy? 

 

Kierownik p. M. Tatarek wyjaśnił, iż jest to pedagog, który wkracza w dane 

środowisko. Chodzi po osiedlach i widzi grupki młodzieży i zdobywa zaufanie tych dzieci.  

 

Dyrektor ROPS p. Wiesława Przybysz poinformowała, iż wzór tych działań został 

ściągnięty z Bornholmu. Pedagog ulicy obserwuje pewne zjawiska i kontaktuje się ze 

służbami, bo jest zatrudniony przez gminę lub organizacje pozarządową. Pedagog organizuje 

zajęcia dzieciom, które błąkają się po osiedlach, ale również współpracuje z ich rodzicami. W 

Ełku rodzice zaczęli naprawiać podwórka, zorganizowali świetlicę i klub. Zmieniła się 

sytuacja, jeżeli chodzi o zachowania dzieci na tych osiedlach.   

 

Radna p. J. Szulc powiedziała, iż w materiale przedstawiono, iż szkoliło się                             

w poszczególnych latach 7 pedagogów, czy to są osoby nowe, czy te same? 

 

Kierownik p. Tatarek powiedział, iż pedagog ulicy jest trudnym zawodem                        

i raczej są te same osoby, ale też nie wszyscy potrzebują szkolenia.  

 

Dyrektor ROPS p. W. Przybysz powiedziała, iż nie wszystkie jednostki przesyłają dane. 

Uważają, że jeżeli raz wykazali te informacje to już więcej nie trzeba.  

 

Przewodnicząca Komisji powiedziała, iż robią wszystko w ramach tych skromnych 

środkach przekazywanych przez samorząd. Zgłosiła wniosek, aby większe środki przeznaczać 

na profilaktykę i zapisać to w budżecie na rok przyszły. Żeby środki były spójne                                   

i wspomagały te obszary, które nie mogą być dofinansowane środkami europejskimi. 

 

Dyrektor ROPS p. W. Przybysz powiedziała, iż te działania przekładane są na projekty i 

bardzo dużo projektów pojawia się w zakresie pracy z rodziną i na te projekty jest dużo 

środków. 
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Pani Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie w/w wniosku. Wszyscy członkowie 

komisji głosowali za przyjęciem wniosku. Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła 

głosowanie nad w/w sprawozdaniem. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy 

obecni członkowie komisji. 

 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Radny p. M. Szter poprosił, aby komisja zajęła się sportem kwalifikowanym.               

Wyjaśnił, iż w tym roku nieprzyznawane są stypendia sportowcom. Stypendia były 

motywacją dla sportowców, a w tej chwili przyznawane są nagrody, które nie do końca są 

czynnikiem motywującym dla sportowca. Stypendium sportowe jest brane pod uwagę przy 

stażu pracy dla sportowców. Zwrócił się do Z-cy Dyrektora Departamentu Sportu p. Beaty 

Bublewicz z pytaniem, czy to jest dobry kierunek, czy pojawi się nowa uchwała 

przywracająca stypendia?  

 

Z-cy Dyrektora Departamentu Sportu p. Beaty Bublewicz powiedziała, iż myślą o tym, 

aby rozwiązanie było jak najbardziej optymalne. Wielokrotnie o tym dyskutowano i to nie 

była wola departamentu, aby zmieniać, ale wynikało to z zewnętrznych okoliczności i 

stypendia powinny być przyznawane w wyniku decyzji administracyjnej. Podkreśliła, iż będą 

konsultacje społeczne dotyczące nowej uchwały i poprosiła, aby radni zapoznali się z nią i 

wyrazili swoje zdanie.  

 

Członek Zarządu p. Marcin Kuchciński wyjaśnił różnice pomiędzy nagrodą, a 

stypendium. Jego zdaniem obie formy powinny pozostać.  

 

6.   Przyjęcie protokołów komisji z ostatniego posiedzenia.  

 

 Przewodnicząca komisji zapytała o uwagi do przesłanego protokołu, w związku z 

brakiem uwag zarządziła głosowanie. Protokół został przyjęty bez uwag, jednogłośnie. 

 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim 

obecnym i zakończyła posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i 

Sportu w dniu 18 września 2017 r. 

 

 

 

 

 

         Przewodnicząca Komisji 

 

 

          Bernadeta Hordejuk 

 

 

Protokołowała: 

 

Mirosława Baran-Styczyszyn 

 

 

 


