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Protokół nr 34/2017 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  
z dnia 18.12.2017 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. Zaopiniowanie materiałów na XXXIII Sesję Sejmiku, w tym; 
    Zaopiniowanie projektu uchwały ws. Budżetu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na rok 2018. 
    Zaopiniowanie projektu uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2018 – 2039. 
    Zaopiniowanie projektu uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej dwudziestu 

gminom w województwie warmińsko-mazurskim w formie dotacji celowych z 
przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin związanych z 
organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2018 
roku. 

    Zaopiniowanie projektu uchwały ws. "Wojewódzkiego  Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 
2018-2022". 

    Zaopiniowanie projektu uchwały ws. uchwalenia "Wojewódzkiego Programu 
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-
Mazurskim na lata 2018-2022". 

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

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia Planu Pracy Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2018. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 Komisje Konkursowe –organizacje pozarządowe.   

 Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2018. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
6. Zakończenie posiedzenia. 
Uwag do porządku nie wniesiono, porządek został przyjęty przez aklamację. 
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3. Zaopiniowanie materiałów na XXXIII Sesję Sejmiku, w tym; 
    Zaopiniowanie projektu uchwały ws. Budżetu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na rok 2018. 
    Zaopiniowanie projektu uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2018 – 2039. 
 

Głos zabrał Skarbnik Województwa p. Marek Bauman, który przedstawił projekt 
budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2018. Przedstawił dochody bieżące i 
majątkowe oraz wydatki majątkowe i inwestycyjne.  Poinformował o nadwyżce operacyjnej 
roku bieżącego i przyszłego przedstawił także kwoty zadłużenia i rezerwy ogólnej i celowej. 
Poinformował, iż kredyt zaciągany będzie wyłącznie na zadania inwestycyjne. Kolejno 
przedstawił dane dotyczące Działu; Ochrona Zdrowia, Pomoc Społeczna, Kultura Fizyczna. 
Dodał, iż poziom subwencji ogólnej porównywalny jest z rokiem bieżącym.  Spadły dochody 
z podatku CIT i jest to odczuwalne. Podkreślił, iż zarówno projekt budżetu jak i wieloletniej 
prognozy finansowej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.  

 
Radny p. Marek Szter zapytał o nadwyżkę operacyjną i z czego ona wynika? 
 
Skarbnik Województwa p. M. Bauman poinformował, iż zostały zmniejszone wydatki 

bieżące i z tego wynika ta różnica. Nadwyżka operacyjna to różnica pomiędzy dochodami 
bieżącymi, a wydatkami. Różnica się bierze ze zmniejszenia dochodów. Wydatki bieżące 
zostały ograniczone o kwotę 12 mln zł. 
 

Radny p. Tadeusz Politewicz zaapelował o pilny zakup w przyszłym roku karetki N 
przez Pogotowie Ratunkowe.  

 
Przewodnicząca komisji zapytała o wydatki inwestycyjne w zakresie ochrony zdrowia? 

Planowane są dotacje celowe dla szpitali wysokospecjalistycznych w Elblągu i Olsztynie oraz 
dla Szpitala Dziecięcego po 1 mln zł. Dodała, iż planowana jest również rozbudowa i 
przebudowa skrzydła lewego (bryła C) budynku szpitala na potrzeby utworzenia bloku 
operacyjnego, oddziału intensywnej terapii, oddziału torakochirurgii oraz chirurgii jednego 
dnia wraz z zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i 
Chorób Płuc w Olsztynie na kwotę 1 434 000 zł. Zapisano również przebudowę wewnętrzną 
istniejących pomieszczeń biurowych I piętra skrzydła prawego ( bryły B) budynku szpitala na 
kwotę 750 000 zł. W związku z powyższym zapytała, dlaczego ten szpital dostaje tak dużą 
kwotę? Szpital ten dostał również wyróżnienie, jako szpital bezpieczny, w związku z 
powyższym Pani Przewodnicząca zapytała, czy jest on bezpieczny, czy nie? 

 
Radny p. Tadeusz Politewicz wyjaśnił, iż szpital jest bezpieczny do leczenia 

zachowawczego.  
 
Członek Zarządu p. Marcin Kuchciński dodał, iż ten szpital jest na liście rezerwowej, 

jeżeli chodzi o dofinansowanie z RPO. Cały projekt na kwotę około 5 mln zł., a druga część 
inwestycji kosztuje około 20 mln zł, a z RPO nie ma na to środków. Dyrektor Szpitala złożyła 
pismo do Ministerstwa Finansów, aby otrzymać środki z rezerwy celowej, a warunkiem tego 
było wsparcie ze strony Samorządu Województwa. Zarząd Województwa podjął decyzję, że 
jeżeli szpital uzyska środki to dostanie 15 % dofinansowania z samorządu. Z ministerstwa 
oczekiwane jest 85%, ale jeżeli nie będzie środków z Budżetu Państwa to wówczas 
zaplanowane środki z samorządu nie będą wydatkowane.    

 
Skarbnik Województwa powiedział, iż przedstawiając zadanie posługują się treścią 

przesłaną przez Departament Zdrowia. Dodał, iż materiał opisowy nie jest pełny.  
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Przewodnicząca komisji powiedziała, iż radni chcieliby wiedzieć, kiedy środki zostaną 

uruchomione i czemu będą dedykowane? Ponieważ nie mając takiego zapisu dotacja celowa 
Zarządu Województwa może być przekazana na każdą inwestycję.  

 
Członek Zarządu, p. Marcin Kuchciński powiedział, iż podejmując uchwałę na 

Zarządzie była mowa, iż te środki są dedykowane na konkretną inwestycję.                              
W przypadku, gdy nie będzie pieniędzy z Budżetu Państwa na tę inwestycję, to samorząd nie 
przekaże środków.   

 
Skarbnik Województwa potwierdził, iż były to pieniądze dedykowane konkretnie na ten 

cel, a kwota 1 434 000 to wkład własny samorządu województwa, który wynosi 15% tego 
projektu, a reszta środków  ma być pozyskana z ministerstwa. 

 
Przewodnicząca komisji powiedziała, że we wszystkich konkursach dla organizacji 

pozarządowych gdzie uczestniczą radni, kryteria są jasne, czytelne i klarowne. W tym roku 
był uruchamiany konkurs pn. Małe Granty Sołeckie i była podana punktacja od 0 do 5, ale nie 
było napisane, za co i ile można zdobyć punktów? 

 
Członek Zarządu p. Sylwia Jaskulska powiedziała, iż był to taki pierwszy projekt i 

oczywiście może ma jakieś niedociągnięcia i wszelkie uwagi będą uwzględniane. 
 

 W związku z brakiem dalszych pytań do projektu budżetu Pani Przewodnicząca 
zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. Budżetu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na rok 2018. Wszyscy obecni członkowie komisji głosowali za 
pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały.  
 

    Zaopiniowanie projektu uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2018 – 2039. 

 
Skarbnik Województwa p. Marek Bauman przedstawił w/w projekt uchwały.  
 

 Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały 
ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2018 
– 2039. Wszyscy obecni członkowie komisji głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem w/w 
projektu uchwały.  

 
    Zaopiniowanie projektu uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej dwudziestu 

gminom w województwie warmińsko-mazurskim w formie dotacji celowych z 
przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin związanych z organizowaniem 
i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2018 roku. 

 
  Głos zabrała Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej p. Wiesława 

Przybysz, która przedstawiła multimedialnie w/w projekt uchwały. 
Załącznik nr 3  

 
  Radna p. Jolanta Szulc zapytała, kto jest głównym beneficjentem realizującym projekt 

oraz skąd środki na realizację projektu? 
 
  Dyrektor p. W. Przybysz wyjaśniła, iż środki są z budżetu województwa i budżetu 

gminy. W każdej gminie będzie objętych opieką po 20 osób. Gmina będzie podpisywała 
porozumienie z operatorem i będzie koordynator. 
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   Radna p. Jolanta Szulc zapytała, kto opłaca operatora? 
 
  Dyrektor p. W. Przybysz wyjaśniła, iż wszystko wliczone jest w tych kosztach tj. 

koszt zakupu aparatu i koszt operatora. Gmina płaci dla operatora za dostępność do tych 
usług. Gminy deklarują do końca 2019 r. funkcjonowanie tego systemu. 

 
   Ponownie Radna p. Jolanta Szulc zapytała, w jaki sposób gminy będą wyłaniały 

odbiorców tych usług? 
 
   Dyrektor p. W. Przybysz powiedziała, iż będzie to decyzja gminy, ale głównie chodzi 

o osoby samotne, którym rodziny nie są w stanie zapewnić opieki. Chodzi                                
o osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i nie ma                           
w pobliżu bliskich którzy by się nimi zajęli.   

 
  Radna p. Grażyna Licznerska zapytała, kogo powiadamia operator? 
 
  Dyrektor p. W. Przybysz wyjaśniła, iż gdy się naciska przycisk to powoduje 

automatyczne uruchomienie połączenia w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu, 
w którym operator zadecyduje o stosownym rodzaju interwencji.  Powiadomienie 
przekazywane jest do sąsiada, pogotowia ratunkowego, ale zależy to od operatora.  

   
  Radna p. Jadwiga Król podkreśliła, iż bardzo ważną sprawą jest to, aby te urządzenia 

trafiały do osób, które mają świadomość. Pani radna podobny system stosowała, we 
własnym domu i była bardzo zadowolona.   

 
  Radny p. Tadeusz Politewicz zapytał, czy osoby prywatne i rodziny również mogą 

finansować zakup tych urządzeń dla swoich bliskich.  
 
 
  Dyrektor p. W. Przybysz powiedziała, iż gdy gminy zauważą przyjazny instrument to 

na pewno będą otwarci na takie działania.  
 
 W związku z brakiem innych pytań do materiału Pani Przewodnicząca zarządziła 
głosowanie nad w/w projektem uchwały. Wszyscy obecni członkowie komisji głosowali za 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej 
dwudziestu gminom w województwie warmińsko-mazurskim w formie dotacji celowych z 
przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin związanych z organizowaniem i 
świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2018 roku. 
 
    Zaopiniowanie projektu uchwały ws. "Wojewódzkiego  Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022". 
 
 Głos zabrała ponownie Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej p. 
Wiesława Przybysz, która przedstawiła w/w projekt uchwały.  

 
  W związku z brakiem pytań do materiału Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie 

nad w/w projektem uchwały. Wszyscy obecni członkowie komisji głosowali za 
pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały. 
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    Zaopiniowanie projektu uchwały ws. uchwalenia "Wojewódzkiego Programu 
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-
Mazurskim na lata 2018-2022". 
 

 Głos zabrała Dyrektor ROPS p. Wiesława Przybysz, która przedstawiła w/w projekt 
uchwały.  
 

  W związku z brakiem pytań do materiału Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie 
nad w/w projektem uchwały. Wszyscy obecni członkowie komisji głosowali za 
pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały. 

 
 
   Zaopiniowanie projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy 
umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących 
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnoprawnych. 

 
  Dyrektor  ROPS p. Wiesława Przybysz przedstawiła w/w projekt uchwały.  

 
 W związku z brakiem pytań do materiału Pani Przewodnicząca zarządziła 
głosowanie nad w/w projektem uchwały. Wszyscy obecni członkowie komisji głosowali 
za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały. 
 
 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. Przyjęcia Planu Pracy Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2018. 
 

 W tym temacie głos zabrał Szef Kancelarii Sejmiku p. Wiktor Marek Leyk, który 
poinformował, iż propozycje tematów, które są przedkładane to tematy przygotowane przez 
Zarząd Województwa. Do propozycji przygotowanych przez Zarząd wprowadzono drobne 
korekty dotyczące treści w poz. 11  i na październik przesunięto 2 tematy z miesiąca listopada 
tj.: Informacja o stanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 
2014-2020 oraz pozostałych projektów unijnych na drogach wojewódzkich.  Informacja o 
stanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w wojewódzkich instytucjach kultury. 
Następnie przedstawił terminy poszczególnych sesji w roku 2018.  

Załącznik nr 4  
 Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. Wszyscy 
obecni członkowie komisji głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały. 
 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

 Komisje Konkursowe – organizacje pozarządowe.   
 
           Zaproponowano następujące osoby do poniższych obszarów w ramach działalności 
organizacji pozarządowych. Osoby te wyraziły zgodę na pracę w poniższych komisjach: 

1. Edukacja, profilaktyka i promocja zdrowia publicznego - radny p. Tadeusz Politewicz 
. 

2. Rozwoju kultury fizycznej – radny p. Marek Szter . 
3. Pomocy społecznej – radna p. Jadwiga Król. 
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4. Profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie – radna p. Małgorzata Kozioł. 
Wszyscy członkowie komisji głosowali za przedstawionymi kandydatami.  
 

5. 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 9 osób,  nikt się nie 
wstrzymał, nikt nie był przeciwny.  

 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
Po wyczerpaniu porządku obrad Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim 

obecnym i złożyła życzenia świąteczno-noworoczne. Na tym posiedzenie Komisji Ochrony 
Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu w dniu 18.12. 2017 r. zostało zakończone. 
 
 
 
         Przewodnicząca Komisji 
 
          Bernadeta Hordeju 
 
Protokołowała: 
 
Mirosława Baran-Styczyszyn 
 
  


