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Protokół nr 33/2017 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  
z dnia 20.11.2017 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. Stan i perspektywy rozwoju Sportu w Województwie Warmińsko Mazurskim. 
4. Zaopiniowanie materiałów na XXXII Sesję Sejmiku, w tym; 
    Zaopiniowanie projektu uchwały ws. sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 

oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym. 

    Zaopiniowanie projektu uchwały ws.  wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo 
Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na  dofinansowane 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót 
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami 
osób niepełnosprawnych (ze Stowarzyszeniem Przymierze-Ziemia Piska z siedzibą w 
Piszu). 

   Zaopiniowanie projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo 
Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowane 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót 
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami 
osób niepełnosprawnych (z  Powiatem Węgorzewskim z siedzibą w Węgorzewie). 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
7. Zakończenie posiedzenia. 
Uwag do porządku nie zgłoszono, porządek przyjęto przez aklamację.  
 
 

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

Głos zabrał Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu p. Waldemar Buszan, który powiedział 
między innymi, ile wynosił budżet Departamentu Sportu w latach 2016-2017, przedstawił 
uwarunkowania prawne działalności w sporcie. Przedstawił poszczególne zadania realizowane przez 
Departament Sportu w ujęciu procentowym. Wymienił 5 zadań samorządu województwa w zakresie 
sportu.  Przybliżył upowszechnianie różnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i 
grupach społecznych m.in. poprzez dotacje przyznane w ramach otwartych konkursów ofert. 
Następnie omówił wspieranie poprzez samorząd województwa sportu wyczynowego. Wymienił 
zadania realizowane w obszarze sportu wyczynowego. Od roku 2011 Samorząd realizuje zadania 
związane z funkcjonowaniem wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego, których obecnie jest 4. 
W  roku 2016 Zarząd Województwa przyznał 31 stypendiów sportowych na okres od 7 do 10 miesięcy 
na kwotę 250 000,00 zł. brutto. Następnie przedstawił zadania Wojewódzkiej Rady Sportu. Kolejno 
omówił priorytety samorządu w obszarze sportu na rok 2018. 
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Członek komisji, a zarazem Członek Zarządu Województwa  p. Sylwia Jaskulska zapytała o 
budowę stadionów lekkoatletycznych, jak będzie wyglądała współpraca   z Ministerstwem Turystyki i 
Sportu, jeżeli chodzi o potrzeby samorządu i jaki będzie poziom finansowania w przyszłym roku? 

 
Dyrektor p. W.  Buszan poinformował, iż na rok 2018 nie wyszły żadne założenia i nie mają 

takich informacji. Były propozycje, aby gminy, które dotychczas nic nie wybudowały miały większe 
dofinansowanie niż 33 %, dodała, że te propozycje były dobrze przyjęte przez przedstawicieli 
Ministerstwa Turystyki i Sportu, natomiast jak to będzie wyglądało w praktyce to nie może 
odpowiedzieć, ponieważ takiej wiedzy nie posiada. Jeżeli dostają jakąś informację z Ministerstwa to 
natychmiast przekazują ją do gmin i powiatów.  

 
Radny p. Marek Szter podziękował za przygotowanie materiału, ponieważ to on zaproponował, 

aby w/w materiał znalazł się w planie pracy komisji, dlatego, że czuje się reprezentantem środowiska 
sportowego w Sejmiku. Pan Radny jest zadowolony z otrzymanego materiału.  Dodał, iż Pan Dyrektor 
odpowiedział w kuluarach na jego pytanie, dlaczego przesunęły się procenty ze sportu powszechnego 
do sportu wyczynowego. Kolejno zapytał, w jaki sposób odnoszą się obecni na posiedzeniu 
członkowie zarządu do tematu podziału w przyszłym roku środków na sport                      w 
kontekście tego, że nie będzie mistrzostw świata w Rajdach Samochodowych                                         
w Mikołajkach oraz pod znakiem zapytania stoi Puchar Świata w Siatkówce Plażowej. Pozostaną 
środki około 1 mln zł i czy są jakieś plany rozdysponowania tych środków? Występują dyscypliny 
słabo dofinansowane np. piłka nożna dziewcząt. Kolejno zapytał o plany  na rok 2018 ? 

 
Dyrektor p. W. Buszan wyjaśnił, iż obie drużyny piłki nożnej dziewcząt są wspomagane przez 

Samorząd Województwa również jest wspomagana koszykówka. Jednak najbardziej wspomagana jest 
piłka ręczna dziewcząt, które walczą o medale Mistrzostw Polski.  Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, 
co z piłką plażową jest decyzja, że w Polsce ale, w jakiej miejscowości to nie wiadomo. Dodał, że nie 
będzie Pucharu Świata w Rajdach Samochodowych w Mikołajkach. 

 
Przewodnicząca Komisji p. Bernadeta Hordejuk powiedziała, iż materiał jest obszerny, biuro się 

napracowało, ale jest on mało merytoryczny. Tytuł stan i perspektywy rozwoju sportu w 
województwie warmińsko-mazurskim, a stan to inwentaryzacja tego, co mamy z wnioskami, a 
perspektywy to, do czego zmierzamy.  W materiale jest pokazane, co robiliśmy w roku 2016 i 2017 i 
temat mija się z opracowaniem. Jeżeli mamy mówić o perspektywach to muszą być one długofalowe. 
Około 90% środków przeznaczanych jest na dotację i promocję w związku z tym zapytała, ilu 
pracowników zatrudnia Departament Sportu? Jeżeli 90% przeznaczamy na dotacje to szybko jest to 
rozstrzygane w konkursie. W materiale jest mowa o konferencjach i szkoleniach, Pani radna chciałaby 
uzyskać więcej informacji w tym temacie. Brakuje danych i materiałów, na których się opierali, że coś 
takiego było realizowane.  Jest zapisane, że 260 tys. zł.  przeznaczane jest na nagrody pieniężne, a w 
materiale, który przedkładał Pan Dyrektor i w dalszym opisie jest mowa o 150 tys. zł., więc zapytała, 
która kwota jest aktualna. Z opracowania wynika, iż 210 tys. zł.  zostało przeznaczone na szkolenie 
wyczynowców realizowane przez LZS-y, w jaki sposób te środki są przekazywane do LZS-u i z LZS-
u do klubu oraz ile klubów w tym uczestniczy, ilu zawodników i w jakich dyscyplinach? 

 
Dyrektor W. Buszan wyjaśnił, iż środki zostały przeniesione, ponieważ w roku bieżącym nie są 

wypłacane stypendia i w związku z tym jest 260 tys. zł. w grudniu zostanie wręczona II transza nagród 
za rok 2017. Jeżeli chodzi o LZS-y to jest podobna sytuacja jak z Warmińsko-Mazurską Federacją 
Sportu, gdzie zyskują    około 1 mln zł i to jest związane z pozyskiwaniem środków Ministerstwa 
Sportu     i Turystyki.  Dostają 210 tys. zł na działalność sportową w wiodących klubach, których jest 
w zależności od roku 18 lub 20. W tym roku do tych 210 tys. zł dostają z Ministerstwa  380 tys. zł.  
Jeżeli nie dołożą środków własnych to rezygnują ze środków ministerialnych. Dodał, iż Polski 
Komitet Olimpijski doceniając potrzebę szkolenia w małych miasteczkach i środowisku wiejskim 
powołał specjalny zespół, ponieważ 78% sportowców, którzy zdobywają medale na mistrzostwach 
Świata czy Europy mają rodowód małomiasteczkowy. Na zakończenie powiedział, iż w sporcie jest 
dobry program, który przynosi efekty. 

 
Przewodnicząca komisji stwierdziła, iż w ramach programu w 90 % środków idzie na promocję i 

dotacje. Te środki w wysokości 210 tys. są przeznaczone na sport wyczynowy, ale ci zawodnicy 
reprezentują np. Start Olsztyn. W związku z tym zapytała, czy są to ci sami zawodnicy, czy inni?  
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Czyli czy zawodnicy wyczynowi, którzy są również w kadrze wojewódzkiej. Kolejno Pani 
Przewodnicząca zapytała, kto wykazuje tych zawodników? 

 
Dyrektor W. Buszan powiedział, iż na dotacje przeznaczonych jest około 3 mln.  zł. w ramach 

otwartego konkursu ofert, ponieważ jest to podstawowe działanie. Natomiast, co do drugiego pytania, 
to w Departamencie Sportu pracowało 10 osób i mają oni dużo pracy.  Ponad  27% wszystkich 
zdobytych punktów  w sporcie dzieci i młodzież to sportowcy z LZS-ów. Kolejno wymienił 7 
wiodących dyscyplin sportowych. Środki dostaje Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS-u, które 
przekazuje dane do Ministerstwa Sportu i Turystyki.   

 
Przewodnicząca komisji powiedziała, iż LZS jest stowarzyszeniem to, w jaki sposób 

przekazywane jest te 210 tys. zł. na szkolenie wyczynu?  
 
Dyrektor W. Buszan powiedział, iż jest to stowarzyszenie, które składa się z klubów, które należą 

do Zrzeszenia LZS i one realizując zadanie rozliczają się w tym zrzeszeniu. W ramach tego 
pokrywane są wydatki związane z przejazdami na zawody, opieka medyczna, zgrupowania. Środki 
można wydawać na przygotowanie do udziału w zawodach sportowych, wyjazd na zawody sportowe, 
sprzęt sportowy, opiekę lekarską, wynajem obiektów.   

   
Przewodnicząca komisji zapytała, czy analizowali taką sytuację, bo samorząd województwa może 

przeznaczać swoje środki, jeżeli nie na budowę, czy remont obiektów to na wyposażenie. Takie rzeczy 
powinny się znaleźć w perspektywach oraz wszystkie za i przeciw  i wówczas są podejmowane 
decyzje.  

 
Dyrektor p. W. Buszan powiedział, iż zawsze było tak, że w ramach reprezentacji województwa w 

ramach przyznawanych środków w formie otwartego konkursu może być doposażenie.  Nigdy nie 
finansowali bezpośrednio klubów na szczeblu gminnym, bo to są potrzeby lokalne. W roku 2018 
planują dofinansować modernizowany stadion w Kortowie w wysokości 500 tys. zł., ponieważ jest to 
jedyny obiekt 8- torowy w województwie, gdzie można rozgrywać imprezy wojewódzkie i 
ogólnokrajowe.  

 
Przewodnicząca Komisji oświadczyła, iż tego zabrakło jej w perspektywach rozwoju sportu, 

powinno to być przeanalizowane. Podkreśliła, iż brakuje w materiale polityki województwa w 
zakresie rozwoju sportu. Nigdy żaden dokument nie jest dokumentem sztywnym.  W dokumencie 
brakuje perspektyw rozwoju.   

 
Dyrektor p. W. Buszan powiedział, iż na bieżąco kupowany jest sprzęt.                                                 

W dokumencie jest zapisanych 14 priorytetów na rok 2018. 
 
Przewodnicząca Komisji dodała, iż te priorytety nie zmieniają się od kilku lat. Zmieniło się tylko 

to, że większe środki są na dotacje i promocję. 
 
Wicemarszałek Województwa, a zarazem członek komisji p. Wioletta Śląska - Zyśk dodała, iż 

przez promocję wspierają sport. Uważa, iż Zarząd powinien zachować swobodę w decydowaniu. 
Perspektywą jest utrzymanie wysokości środków na takim poziomie, który jest. Dodała, iż samorząd 
wspiera sport wyczynowy jak i powszechny.  

 
Z-ca Dyrektora Departamentu Turystyki i Sportu p. Beata Bublewicz, powiedziała, iż każda 

dyskusja jest dobra, aby wypracować właściwe rozwiązania na przyszłość. Zwróciła uwagę na pewną 
nieścisłość językową, która powoduje wiele wątpliwości.       O stanie i perspektywach rozwoju sportu 
w województwie powinni rozmawiać na początku każdej kadencji wtedy w horyzoncie czasowym 
najbliższych lat określają perspektywy. Powinni dyskutować o stanie i priorytetach oraz o stopniu ich 
realizacji. Poprosiła o rozważenie możliwości w przyszłym roku przyjęcia innego tematu, czyli 
dyskutować o zrealizowanych priorytetach i stanie. Perspektywa jest zawsze dłuższa niż rok, 
przynajmniej kilkuletnia, więc perspektywą może być kadencja. 

 
Przewodnicząca Komisji wyraziła przekonanie, iż wcale perspektywa nie musi wiązać się z 

kadencją. Przypomniała, iż była już robiona diagnoza sportu i radni myśleli, że na osnowie tej 
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diagnozy powstaną kolejne dokumenty i będzie wiadomo, do czego dążymy. Strategia województwa 
również nie jest opracowywana na rok, tylko jest dążeniem do czegoś przez kolejne lata i ją 
realizujemy lub zmieniamy, bo zmieniają się przepisy. Dodała, iż każdy dokument jest dokumentem 
płynnym. 

 
Radny p. M. Szter w nawiązaniu do tego, co zostało powiedziane, a dotyczyło obiektów 

sportowych, a konkretnie chodzi o rezerwy finansowe, które pozostaną w związku z rezygnacją z 
niektórych imprez, można by przeznaczyć na budowę obiektów sportowych. Gminy, miasta i powiaty 
budują obiekty sportowe i być może będą na nich trenować przyszli mistrzowie i bez wsparcia 
samorządu województwa nie dadzą radę tego zrobić. Zaapelował, aby rezerwę, która zostanie 
przeznaczyć na budowę obiektów sportowych.   

 
Członek Zarządu p. Marcin Kuchciński powiedział, iż im więcej obiektów infrastruktury 

sportowej w województwie tym lepiej, ale należy mierzyć siły na zamiary. Jeżeli chodzi o 
oszczędności to trudno to stwierdzić na podstawie naszego budżetu. Z imprez wyższej rangi, które się 
nie odbędą oszczędności może wyniosą około 1 mln zł, ale z tej kwoty trudno by było wesprzeć 
powstawanie obiektów infrastruktury sportowej. Jeden taki obiekt kosztuje kilka mln zł.  
 

 Dyrektor W.  Buszan przypomniał, iż w ostatnim czasie wybudowano 159 orlików, gdzie ponad 
60 mln zł zainwestował Samorząd Województwa. Obecnie trudno byłoby określić, kogo 
dofinansować.  

 
Radny p. M. Szter dodał, iż jest stadion w Kętrzynie, gdzie rozpoczęto budowę i brakuje środków 

na dalszą inwestycję, a gdyby dać 150-200 tys zł, to byłby dobry przykład. 
 
Członek Zarządu p. Marcin Kuchciński powiedział, że jeżeli obiekt kosztuje 20 mln zł., a my, jako 

samorząd dofinansujemy w wysokości, 200 tys. zł.  to narażamy się na śmieszność. Jego zdaniem nie 
byłoby to dobre wizerunkowo, że wspieramy inwestycję w kwocie 200 tys zł., bo to żadnej wartości 
dodanej nie da. Zastanawia się, kto miałby decydować, jaka miejscowość dostanie dofinansowanie? 

 
 Radny p. M. Szter dodał, iż chciałby usłyszeć, iż Zarząd jest nie tylko naszym reprezentantem, ale 

słucha radnych. Radni powinni pokazywać Zarządowi, że czasami myślą inaczej. Zapytał, co na to 
radni?  

 
Przewodnicząca komisji zapytała, czy Rada Sportu wychodziła z inicjatywami i pomagała tworzyć 

wizje sportu, a jeśli tak to, jakie one były? Ponowiła pytanie, czy Rada Sportu wyszła z jakimiś 
inicjatywami? 

 
Dyrektor W.  Buszan powiedział, iż inicjatywą Rady Sportu są priorytety.  Departament 

przygotowuje materiał, który opiniuje Rada Sportu. Jeną z inicjatyw są stypendia, żeby gromadzić 
środki w zadaniach, aby ich nie rozpraszać, bo wówczas nic z tego nie będzie?   
 

4. Zaopiniowanie materiałów na XXXII Sesję Sejmiku, w tym; 
 

    Zaopiniowanie projektu uchwały ws. sprawie zasad, trybu przyznawania i 
pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych 
za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym 
współzawodnictwie sportowym. 

 
 Głos zabrał Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu p. W. Buszan, który przedstawił 
powyższy projekt uchwały. Poinformował między innymi, iż najlepsi sportowcy będą otrzymywali 
stypendia i pozostają również nagrody.  
 
 
 Przewodnicząca Komisji zapytała, czy ktoś z radnych ma pytania do przedstawionego 
projektu uchwały w związku z brakiem pytań zarządziła głosowanie nad projektem uchwały ws. 
sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 
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sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w 
krajowym współzawodnictwie sportowym.  Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 8 osób, 
jedna osoba się wstrzymała, nikt nie był przeciwny. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
    Zaopiniowanie projektu uchwały ws.  wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo 

Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowane ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych 
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych (ze Stowarzyszeniem Przymierze-Ziemia Piska z siedzibą w Piszu). 

 
 Głos zabrała Z-Ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej p. Joanna 
Karpowicz, która przedstawiła powyższy projekt uchwały.  
 
 Przewodnicząca Komisji zapytała, czy ktoś z radnych ma pytania do przedstawionego 
projektu uchwały w związku z brakiem pytań zarządziła głosowanie nad projektem uchwały ws. 
wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy                                    
niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących 
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (ze Stowarzyszeniem 
Przymierze-Ziemia Piska z siedzibą w Piszu). Wszyscy obecni członkowie komisji głosowali za 
pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały.  
 
 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo 

Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy  na dofinansowane 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót 
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku             z 
potrzebami osób niepełnosprawnych (z  Powiatem Węgorzewskim                  z siedzibą w 
Węgorzewie). 

 
 Głos zabrała Z-Ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej p. Joanna 
Karpowicz, która przedstawiła powyższy projekt uchwały.  
 
 Przewodnicząca Komisji zapytała, czy ktoś z radnych ma pytania do przedstawionego 
projektu uchwały w związku z brakiem pytań zarządziła głosowanie nad projektem uchwały ws. 
wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy                                          
niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących 
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (z  Powiatem Węgorzewskim z 
siedzibą w Węgorzewie). 

 
   Wszyscy obecni członkowie komisji głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu 
uchwały.  
 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
 Spraw różnych i wolnych wniosków nie było. 
 
6. Przyjęcie protokołów komisji z ostatniego posiedzenia. 

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

uwag zarządziła głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało 8 osób, 1 osoba się wstrzymała, nikt 
nie był przeciwny.  

 
 

7. Zakończenie posiedzenia. 
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Po wyczerpaniu porządku obrad Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim obecnym i 
zakończyła posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu w dniu 20 
listopada 2017 r. 

 
 

 
 
 
         Przewodnicząca Komisji 
 
 
          Bernadeta Hordejuk 
 
 
Protokołowała: 
 
Mirosława Baran-Styczyszyn 
 

 
 


