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Protokół nr 24/2016 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  
z dnia 19.12. 2016 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 materiału na XXIII  Sesję Sejmiku: 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego  na 2017 r. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie uchwalenia "Zasad, tryb  i 
harmonogramu opracowania Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim 
na lata 2018-2022". 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie "Zasad, trybu i 
harmonogramu opracowania Wojewódzkiego Programu Wspierania 
Rodziny i systemu Pieczy Zastępczej w  Województwie   Warmińsko-
Mazurskim   na   lata   2018-2022". 

 Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie zmiany statutu Szpitala 
Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej   w Węgorzewie. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu 
Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego 
dla Dzieci i Młodzieży   w Elblągu. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym 
rady społecznej. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy 
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2017. 

 
 
 
 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 Propozycje do planu pracy komisji na 2017 r. 
 

5. Przyjecie protokołów z poprzedniego posiedzenia komisji. 
6. Zakończenie posiedzenia. 
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Uwag do porządku nie zgłoszono, porządek przyjęto przez aklamację. 
 

3. Zaopiniowanie materiału na XXIII Sesję Sejmiku: 
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego  na 2017 r. 
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017- 2039.  
 

Przewodnicząca Komisji poprosiła Pana Skarbnika o przedstawienie projektu uchwały 
w sprawie budżetu  Województwa na rok 2017 oraz w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2017-2039. 

 
Skarbnik Województwa p. Marek Bauman przedstawił projekt budżetu na rok 2017. 

Poinformował, iż budżet województwa został opracowany na podstawie wytycznych Zarządu 
Województwa oraz innych przepisów.  Przypomniał, iż na poziomie roku bieżącego ustalono 
poziom zatrudnienia i wynagrodzenia w roku przyszłym, z niewielkimi korektami. 
Zaplanowano utrzymanie wydatków bieżących na poziomie roku 2016. Zabezpieczono wkład 
własny dla inwestycji finansowanych przez środki UE. Wprowadzono ograniczenie 
wydatkowania środków własnych na remonty   i inwestycje na rzecz zabezpieczenia środków 
na wkład własny do środków zewnętrznych. Przyjęto określony wolumen wydatków 
lotniskowych, zapisanych w budżecie, jako podniesienie kapitału własnego spółki. Kolejną 
sprawą to spełnienie wskaźników zadłużenia wieloletniej prognozy finansowej. Na 
zakończenie poinformował, jakie środki przewidziane są na sport i ochronę zdrowia. 

 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, iż na posiedzeniu jest nieobecny Dyrektor 

Departamentu Sportu, do którego ma kilka pytań odnoszących się do projektów zadań 
konkursowych z zakresu rozwoju kultury fizycznej w roku 2017 ( pytania zostały dołączone 
do protokołu). Pani Przewodnicząca powiedziała, iż dokładnie przeanalizowała materiały 
dotyczące sportu na rok 2017 i ma wiele wątpliwości i pytań, np.; w jaki sposób konkursy 
zostały ogłoszone? Z materiałów wynika, że są to konkursy ogłoszone pod 4-5 dużych 
organizacji, a małe organizacje nie mają szans sięgnięcia po te środki. Poprosiła o odpowiedź 
na powyższe pytania przed sesją Sejmiku.  

                                                                                                       Załącznik nr 3  
 
Radny p. Marek Szter powiedział, iż jest członkiem Wojewódzkiej Rady Pożytku 

Publicznego, która pozytywnie przyjęła fakt, iż środki są przydzielane w formie konkursów.  
Zdaniem radnego konkursy te sprowadzają się do tego, że to duże organizacje je wygrywają. 

 
Pani Przewodnicząca przypomniała, iż jest opracowana diagnoza sportu                        

w województwie, która nie ma przełożenia na ogłoszone konkursy, zwróciła uwagę na fakt, 
że na niektóre działania są bardzo małe środki. Podkreśliła, że jeżeli ograniczamy się do 
jednej organizacji to nie wiadomo jak zostały określone priorytety w sporcie, na jakiej 
podstawie? Poprosiła o odpowiedź na piśmie na przedłożone pytania. Stwierdziła, iż nie ma 
nic przeciwko temu, aby konkurs wygrała jedna organizacja, ale taka, która skupia, różne 
dyscypliny. Podkreśliła, iż nie chciałaby, spotkać się z zarzutem, że małe organizacje nie 
sięgają po środki, bo i tak wiadomo, że ich nie dostaną.   Dodała, iż w konkursach 
ministerialnych małe organizacje dostają dofinansowanie, chodzi o powszechność. Pani 
Przewodnicząca przypomniała, iż od początku pracuje w samorządzie i przez wiele lat 
odpowiadała w samorządzie za sport i kulturę i w tych dziedzinach nic się nie zmieniło od 
dwudziestu kilku lat.   
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Radny p. Szter dodał, że jeżeli mówimy o LZS- ach to chodzi o sport masowy. 

Podkreślił, iż Samorząd Województwa powinien kontrolować, w jakim zakresie te pieniądze 
są wydatkowane.  

 
Radna, p. Jadwiga Król powiedziała, iż panuje takie przekonanie, że jak ktoś jest 

sprawdzony to można mu dać środki, a jeżeli ktoś jest nowy to jest bariera. Stwierdziła, iż 
nowe organizacje pozarządowe mają małe szanse na pozyskanie środków. 

 
Przewodnicząca komisji dodała, iż w sporcie nie docenia się kreatywności stowarzyszeń 

i organizacji, które powinny to robić.  
 
Radny p. M. Szter powiedział, iż samorząd dofinansowuje imprezy sportowe                         

o  zasięgu wojewódzkim, które są różnie definiowane. Małe organizacje często nie są w stanie 
udowodnić, że będą robiły imprezę na poziomie wojewódzkim. 

 
Przewodnicząca komisji zwróciła się do Skarbnika Województwa z zapytaniem, czy w 

kredycie bieżącym zaplanowane są odsetki? 
 
Skarbnik Województwa powiedział, iż odsetki są odrębnie zaplanowane i wynoszą 

około 6 mln zł,  i j est  to  pozycja  wydatków  odrębnie  zaplanowana.  
 Sytuacja ta jest korzystna, ponieważ wynika z niskich stóp procentowych.  
 

W związku z brakiem innych pytań Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na 2017 r. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy 
obecni członkowie komisji.  

 
Kolejno Pani przewodnicząca zarządziła głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem 

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2017-2039. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni 
członkowie komisji.  

 
 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Zasad, tryb i 
harmonogramu opracowania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022". 

 
Głos zabrała Z-ca Dyrektora ROPS p. Dorota Solnicka, która przedstawiła powyższy 

projekt uchwały. Poinformowała, iż uchwalenie harmonogramu wynika                                           
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Powiedziała między innymi, iż najistotniejszym 
elementem jest powołanie zespołu ds. opracowania Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. Kolejno przedstawiła główne założenia w/w harmonogramu. 

 
Radna p. Jolanta Szulc zgłosiła pytanie i uwagę, a mianowicie środowiska ludzi 

młodych mają pomysły i inne spojrzenie na wiele spraw niż grupa, która będzie powoływana 
do opracowania tego programu.  Podkreśliła, iż brakuje młodych ludzi w zespole 
opracowującym ten program. Zgłosiła uwagę, aby przygotować nowoczesny program z 
wykorzystaniem wszelkich możliwych wirtualnych i elektronicznych mediów, aby zrobić 
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innowacyjny program. Pani radna podkreśliła, że jeżeli coś ma zostać zrobione, to należy to 
zrobić z pomysłem. 
 

Pani Dyrektor Solnicka powiedziała, iż na pewno ta sugestia zostanie wzięta pod 
uwagę przy tworzeniu interdyscyplinarnego zespołu ds. opracowania programu. 

 
Radna p. Małgorzata Kozioł dodała, iż programy gminne są tworzone tendencyjnie, 

czyli to samo jest, co roku i brakuje pozytywnego odbioru wśród młodzieży. 
 

Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad pozytywnym 
zaopiniowaniem w/w projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy 
obecni członkowie komisji.  
 
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie "Zasad, trybu i harmonogramu 

opracowania Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i systemu Pieczy 
Zastępczej w Województwie  Warmińsko-Mazurskim   na   lata   2018-2022". 

 
Ponownie głos zabrała Dyrektor, p. Solnicka, która przedstawiła w/w projekt uchwały. 

 
Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad pozytywnym 

zaopiniowaniem w/w projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy 
obecni członkowie komisji.  

 
 Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie zmiany statutu Szpitala 

Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                   
w Węgorzewie. 

 
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia                        p. 

Janusz Pieńkowski.  
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad 

pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem 
głosowali wszyscy obecni członkowie komisji.  
 
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego 

Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci                                   
i Młodzieży w Elblągu. 

 
 Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia p. Janusz Pieńkowski, przedstawił powyższy 

projekt uchwały. Poinformował, iż proponowana zmiana ma na celu poszerzenie działalności 
ośrodka o prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, która będzie prowadzona na 
podstawie przepisów o organizacji systemu oświaty. 

 
Przewodnicząca komisji zapytała, czy prawnie jest to możliwe? 
 
Z-ca Dyrektora p. Pieńkowski potwierdził, iż prawnie jest to możliwe, ponieważ z 

ostatniej zmiany do ustawy o działalności leczniczej wynika, iż samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej jest osobą prawną.   
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 Radna p. J. Szulc zapytała, kto będzie finansował poradnię oraz jakie są planowane 
dochody i jak jest rozwiązana tego typu opieka na terenie Elbląga?  Z tego, co Pani radna wie 
to powstawały centra edukacyjno-pedagogiczne, czy ta działalność się wpisuje w te centra? 
 

Dyrektor Pieńkowski dodał, iż ta działalność będzie finansowana przez urząd miejski 
z nakładów przeznaczonych na system oświaty i wystąpią tylko koszty osobowe, jeżeli chodzi 
o wynagrodzenia osób to prowadzących. Ośródek będzie się ubiegał od władz miasta Elbląga 
o środki na tego typu działalność. Istnieją duże szanse, że zmieści się w tym finansowaniu i je 
otrzyma. Poza złożeniem oferty do urzędu miasta nie musi ponosić dodatkowych nakładów, 
ponieważ wszystko jest zapewnione. Jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące tego typu opieki na 
terenie miasta Elbląga to Pan dyrektor powiedział, iż nie posiada takich informacji. 
 

Radna p. Jadwiga Król powiedziała, iż jest w Radzie Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.  
Następnie poinformowała, iż Pan Prezydent Miasta Elbląg wyraził zgodę na tę zmianę 
organizacyjną. 
 Radna p. J. Szulc zapytała, czy ta działalność może być dopuszczana, jako 
komercyjna?  
 

Dyrektor p. Pieńkowski potwierdził, że może być prowadzona, jako działalność 
komercyjna. 
 

W związku z brakiem innych pytań Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad 
pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem 
głosowali wszyscy obecni członkowie komisji. 
 
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym rady 

społecznej. 
 

Szef Kancelarii p. Wiktor Leyk poinformował, iż zmiana dotyczy Wojewódzkiego 
Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. Wniosek                                          
o zmianę swojego przedstawiciela w radzie społecznej tego szpitala zgłosił Pan Wojewoda.                       

 
W związku z brakiem innych pytań Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad 

pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem 
głosowali wszyscy obecni członkowie komisji. 
 
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2017. 
 

Szef Kancelarii p. Wiktor Leyk powiedział, iż radni otrzymali propozycje Zarządu 
Województwa dotyczące tematów wiodących na rok 2017. Jest prośba do komisji, aby 
zgłaszała tematy wiodące do planu pracy Sejmiku, kolejno podał terminy sesji sejmiku w 
roku 2017. 
 

W związku z brakiem innych pytań Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad 
pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem 
głosowali wszyscy obecni członkowie komisji. 
 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
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Propozycje do planu pracy komisji  na 2017 r. 
 
 Pani Przewodnicząca poinformowała, iż przygotuje plan pracy komisji                                 
w miesiącu styczniu, który  zostanie  rozesłany członkom komisji i będzie można zgłaszać do 
niego  swoje propozycje.  
 
 Przewodnicząca Komisji przypomniała, iż na poprzedniej sesji Sejmiku była uchylona 
uchwała dotycząca przyznawania stypendiów w sporcie. Przypomniała, iż zawsze w marcu 
była Gala Sportu, na której były wręczane stypendia i nagrody sportowe, w związku z tym, iż 
w styczniu nie ma komisji chciała zapytać, czy powstaje jakiś dokument, według którego 
będą przyznawane stypendia.    
 Poprosiła, aby Departament Sportu przedstawił informację dotyczącą, nowego 
regulaminu na podstawie, którego będą przyznawane stypendia sportowe już po 
przeprowadzonych konsultacjach i czy będzie on przedłożony na posiedzeniu komisji w 
miesiącu lutym? 
 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
 

Przewodnicząca Komisji zapytała o uwagi do protokołu z ostatniego posiedzenia 
komisji, nikt nie zgłosił zastrzeżeń. Za pozytywnym przyjęciem głosowali wszyscy obecni 
członkowie komisji. 
 
 

6.   Zakończenie posiedzenia. 
 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca złożyła najserdeczniejsze 
życzenia świąteczne i zakończyła obrady Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, 
Rodziny i Sportu w dniu 19 grudnia  2016  r. 

 
 
 

 
         Przewodnicząca Komisji 
 
 
 
          Bernadeta Hordejuk 
 
 
Protokołowała: 
 
Mirosława Baran-Styczyszyn 
 

 


